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Drought monitoring is one of the main pillars of drought
management. Therefore, investigators are always seeking
ways to improve the drought monitoring accuracy. The main
purpose of this study was to investigate the efficiency of
GRACE satellite observations in drought monitoring in the
Markazi basin of Iran between 2002 and 2016. With the launch
of this satellite, it has been possible to monitor total water
storage anomalies (TWSA) for the entire world with high
precision. Due to the significance of human activities impact
on Total Water Storage Anomaly (TWSA), obtained from
GRACE in the above mentioned basin, the common GRACEbased drought indices, such as Drought Severity Index (DSI),
has not been efficient in this basin. Therefore, in this paper the
newly Modified Drought Severity Index (MDSI) is introduced
based on de-trended TWSA time series. Also, both
Standardized Precipitation Index (SPI) and Standardized
Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) were used, as
the criteria to assess the performance of DSI and MDSI. The
results showed that the correlation coefficient between DSI and
SPI12/SPEI12 were respectively equal to 0.42 and 0.26, while
these values for MDSI were equal to 0.69 and 0.56. Calculated
MDSI time series revealed that during the studied period, the
most severe and longest drought occurred in 2008-09. During
this period the basin faced a water deficit of 238 km3. On the
basis of maximum and average rate of deficit changes in the
basin, at least 21 and on average 91 months is needed for
recovery of this deficit.
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و كیومرث ابراهیمی

چکیده
 از اینرو.پایش خشکسالی یکی از ارکان اصلی مدیریت خشکسالی است
محققان همواره به دنبال یافتن راهی برای پایش هرچه دقیقتر این پدیده
 بررسی کارایی مشاهدات ماهوارهی بازیابی، هدف اصلی مقاله حاضر.هستند
( در پایش خشکسالی در حوضهیGRACE) گرانش و آزمایش اقلیمی
 با پرتاب این ماهواره امکان. است7007-7018 مرکزی ایران بین سالهای
( برای کل جهان با دقتTWSA) پایش بیهنجاریهای ذخیرهی کل آب
TWSA  با توجه به معنیدار بودن اثر فعالیتهای انسانی بر.باال فراهم شد
 مبناء مانندGRACE  شاخصهای متداول خشکسالی،در حوضهی مذکور
. در حوضهی مرکزی کارایی مناسبی ندارند،(DSI) شاخص شدت خشکسالی
( باMDSI) از اینرو در این مقاله شاخص شدت خشکسالی اصالح شده
 شاخصهای بارش، همچنین. معرفی شدTWSA حذف روند از سری زمانی
( نیز بهSPEI)  تبخیر و تعرق استاندارد شده-( و بارشSPI) استاندارد شده
 بکار گرفتهMDSI  وDSI عنوان مبنایی برای ارزیابی کارایی شاخصهای
 وSPI12  و شاخصهایDSI  ضریب همبستگی بین، بر اساس نتایج.شدند
 بهدست آمده است؛ در حالی که این0/78  و0/47  به ترتیب برابرSPEI12
 نتایج مربوط به. میباشند0/18  و0/88  به ترتیب برابرMDSI مقادیر برای
 شدیدترین و طوالنیترین، نشان داد که در دورهی مورد مطالعهMDSI
 در این دوره حوضه با. رخ داده است7009-7008 خشکسالی در سالهای
 بر اساس نرخ حداکثر و. کیلومتر مکعبی آب روبرو بوده است739 کمبود
 ماه و71  برای جبران این کمبود حداقل،متوسط تغییرات کمبودها در حوضه
. ماه زمان الزم است81 به طور متوسط

Abstract

Precipitation
Index,
Evapotranspiration Index.

 شهاب عراقینژاد،0سید محمد حسینی موغاری

Precipitation

81/7/73 :تاریخ دریافت مقاله
81/1/18 :تاریخ پذیرش مقاله

Received: May 13, 2018
Accepted: October 11, 2018

1- Ph.D. Graduate, Water Resources Engineering, Department of Irrigation &
Reclamation Engineering, College of Agriculture & Natural Resources,
University of Tehran, Karaj, Iran.
2- Associate Professor, Department of Irrigation & Reclamation Engineering,
University of Tehran, Karaj, Iran.
3- Professor, Department of Irrigation & Reclamation Engineering, University
of Tehran, Karaj, Iran. Email: Ebrahimik@ut.ac.ir
*- Corresponding Author

 پردیس کشاورزی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشآموخته دکتری مهندسی منابع آب-1
. ایران، کرج، دانشگاه تهران،و منابع طبیعی
، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشیار-7
. ایران،کرج
، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، استاد-3
. ایران،کرج
 نویسنده مسئول-*
. امکانپذیر است1389 ( در مورد این مقاله تا پایان تابستانDiscussion) بحث و مناظره

87

از سال  7007به بعد ،با پرتاب ماهوارهی بازیابی گرانش و آزمایش
اقلیمی (GRACE) 1اطالعات منحصر به فردی مهیا شد که قبل از
آن امکان اندازهگیری مستقیم آن وجود نداشتGRACE .
بیهنجاریهای ذخیره کل آب (TWSA) 7را با دقت مناسبی
اندازهگیری میکند ،به نحوی که مشاهدات این ماهواره به عنوان
مبنایی برای ارزیابی دقت مدلهای هیدرولوژیکی شناخته میشود
( .)Xie et al., 2012; Eicker et al., 2014با طوالنی شدن سری
زمانی مشاهدات  ،GRACEاستفاده از اطالعات ایــن مــاهـواره
بــرای پـایش خشکسالی افزایش پیدا کــرد .در ایــن زمینه
) Thomas et al. (2014یک رویکرد ذخیره مبنا را برای پایش
خشکسالی با استفاده از مشاهدات ماهوارهی  GRACEمعرفی کرد.
در این رویکرد اختالف  TWSAهر ماه از میانگین بلندمدت آن ماه،
به عنوان کمبود ذخیره در نظر گرفته میشود .ایشان با استفاده از
مشاهدات ماهوارهی  GRACEبه پایش خشکسالی در چهار منطقه
شامل حوضهی آمازون ،حوضهی زامبزی ،تگزاس و جنوب شرق
آمریکا بین سالهای  7003تا  7013پرداختند .نتایج حاکی از پتانسیل
مشاهدات  GRACEدر پایش خشکسالی بود.

 -0مقدمه
خشکسالی یک بالی طبیعی پیچیده است که با کاهش منابع آب در
دسترس ،باعث آسیبهای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی فراوانی
میشود ( .)Hosseini-Moghari and Araghinejad, 2015این
پدیده گرچه در تمام اقلیمها رخ میدهد ،اما تأثیرات منفی آن در مناطق
خشک و نیمهخشک به علت عدم وجود ذخایر آبی استاتیک قابل توجه،
بیشتر است .بر اساس آمارهای مربوط به بالیای طبیعی 77 ،درصد از
افراد متأ ثر از این بالیا و سه درصد از مرگ و میرهای ناشی از بالیای
طبیعی مربوط به خشکسالی است ( .)Wilhite et al., 2007آمارها
نشان میدهد که خشکسالی سالهای  7014و  7018در کالیفرنیا به
ترتیب باعث خسارت  7700و  803میلیون دالری و از دست رفتن
 11100و  4100شغل مربــوط بــه کشاورزی شـده است
(.)Howitt et al., 2014; Medellín-Azuara et al., 2016
همچنین بر اساس گزارشهای ،خسارت خشکسالی در نیمه اول سال
 7001در ایران  7800میلیون دالر تخمین زده شــده است
(.)MacFarquhar, 2001
یکی از ارکان مدیریت خشکسالی پایش پیوسته این پدیده است
(.)Hashemi Sheikhshabani et al., 2016; Byzedi, 2018
پایش خشکسالی میتواند به کمک اطالعات ایستگاهی ،اطالعات
سنجش از دور یا خروجی مدلهای عددی انجام شود .پایش خشکسالی
با استفاده از اطالعات ایستگاهی گرچه در محل ایستگاه از دقت باالیی
برخوردار است ،اما با توجه به تعداد کم ایستگاهها به خصوص در
کشورهای در حال توسعه مانند ایران ،تعمیم نتایج آن به کل منطقه با
خطا همراه است .برای رفع مشکل پایش مکانی خشکسالی ،امروزه
خروجی مــدلهای عددی و اطالعات سنجش از دور مــورد استفاده
قــرار میگیرند .سامـانــه پایش و پیشبینی جهانـی خشکسالی
( )Hao et al., 2014نمونهای از کاربردهای مدلهای عددی در پایش
خشکسالی است .استفاده از اطالعات سنجش از دور در پایش
خشکسالی بسیار رایجتر از مــدلهــای عــددی است .در ایـن زمینه
میتــوان بــه پــایش خشکسالــی بــا استفاده از محصوالت
پوشش گیاهــی ( ،)Bai et al., 2017محصوالت بـــارش
مــاهــوارهای ( )Bayissa et al., 2017و محصوالت رطـوبـت
خـــــاک ( )Park et al., 2017اشاره کرد .گرچه پایگاههای
اطالعاتی اشاره شده ،اطالعات مورد نیاز برای پایش خشکسالی را به
صورت مکانی فراهم میکنند ،اما دقت این اطالعات قبل از استفاده
در هر منطقه باید بررسی گردد و در صورت امکان تصحیح گردد.

) Chao et al. (2015به پایش خشکسالی بر اساس مشاهدات
 GRACEدر چین بین سالهای  7007تا  7014پرداختند .ایشان نتایج
حاصل از  GRACEرا با شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI) 3و
بیهنجاری بارش مقایسه کردند .نتایج نشان داد که GRACE
تـوانــایی شناسایــی خشکسالیهــای هیدرولــوژیـــکی را دارد.
) Yi and Wen (2016به توسعه شاخص خشکسالی تحت عنوان
شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی  GRACEمبنا (GHDI) 4برای
پایش خشکسالی در آمریکا بین سالهای  7003تا  7017پرداختند.
این شاخص با رویکرد محاسباتیای مشابه شاخص  PDSIتوسعه
یافت .نتایج ایشان نشان داد که بر اساس مشاهدات ماهوارهی
 GRACEو بدون هیچ اندازهگیری زمینی میتوان خشکسالی را با
دقت مناسب پایش نمود Zhao et al. (2017) .اقدام به پایش
خشکسالی بر اساس مشاهدات ماهوارهی  GRACEبین سالهای
 7007تا  7014در آمریکا کردند .آنها شاخصی تحت عنوان شاخص
شدت خشکسالی (DSI) 1بر اساس مشاهدات ماهوارهی GRACE
توسعه دادند .در این شاخص مشاهدات ماهوارهی  GRACEبه صورت
ماه به ماه استاندارد شده بود .ایشان نتایج شاخص  DSIرا با نتایج
شاخص  ،PDSIسامانه پایش خشکسالی آمریکا (USDM) 8و شاخص
اختالف گیاهی نـرمال شده (NDVI) 1مقایسه کــردنــد .نتایـج
نشان دهندهی کــارایـی شاخص  DSIبرای پایش خشکسالی
بود Sun et al. (2018) .نیز عملکرد شاخص  DSIرا برای پایش
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کمبودهای ناشی از خشکسالیها در حوضه وجود ندارد ،از اینرو
خشکسالی میتواند اثرات اقتصادی-اجتماعی فراوانی در این حوضه
داشته باشد .از اینرو این حوضه به عنوان مطالعه موردی در تحقیق
حاضر انتخاب گردید.

خشکسالی در حوضهی یانگتسه در چین ارزیابی کردند .ایشان نتایج
خود را با شاخص  ،PDSIشاخص استاندارد شده بارش،(SPI) 9
شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) 8و شاخص
رواناب استاندارد شده ) (SRIمقایسه کردند .نتایج آنها نشان داد که
 DSIشاخصی مناسب و کاربردی در پایش خشکسالی در مقیاس بزرگ
است.
بر اساس مطالعات انجام شده ،توانایی مناسبی برای مشاهدات
 GRACEدر پایش خشکسالی در مناطق مختلف جهان گزارش شده
است .بنابراین با توجه به اهمیّت خشکسالی در کشور و اینکه تاکنون
دقت مشاهدات این ماهواره در پایش خشکسالی در کشور بررسی نشده
است ،در تحقیق حاضر دقت مشاهدات این ماهواره در پایش خشکسالی
در حوضه ی مرکزی ،به عنوان اولین تحقیق داخلی مورد ارزیابی قرار
گرفته است .بدین منظور از اطالعات  TWSAحاصل از GRACE
بین سالهای  7007تا  7018استفاده شد؛ اما استفاده از مشاهدات
 GRACEدر ایران و سایر مناطق با مصرف باالی آب ،دارای یک
محدودیت است .این محدودیت از آنجا ناشی میشود که مشاهدات
 GRACEهر دو عامل انسانی و اقلیمی را در بر میگیرد ،بنابراین در
مناطق با مصرف باالی آب این مشاهدات همواره دارای یک روند
کاهشی است که مربوط به فعالیتهای انسانی است .در تحقیق حاضر،
به منظور غل به بر این محدودیت از روش تجزیه سیگنال استفاده شد.
همچنین به منظور در دست بودن یک مبناء برای ارزیابی کارایی
مشاهدات  GRACEدر پایش خشکسالی ،شاخص  SPIو شاخص
 SPEIنیز برای حوضهی مرکزی محاسبه شد و نتایج حاصل از
 GRACEبا نتایج حاصل از این دو شاخص مقایسه شد.

Fig. 1- Location of Markazi basin and girds of
global data used in this research

شکل  -0موقعیت حوضهی مركزی به همراه شبکهبندی
اطالعات جهانی استفاده شده در اين تحقیق
 -0-0اطالعات GRACE

ماهوارهی  GRACEدر سال  7007به منظور بررسی تغییرات گرانش
زمین به فضا پرتاب شد ( .)Farokhnia and Morid, 2014این
ماهواره یک پروژه مشترک بین آمریکا و آلمان است که سازمانهای
اصلی درگیر در آن سازمان فضایی امریکا ،(NASA)10مرکز مطالعات
فضایی دانشگاه تگزاس ،11مرکز هوا و فضای آلمان (DLR) 17و مرکز
تحقیقات زمین آلمان (GFZ) 13هستند (.)Sakumura et al., 2014
 GRACEدر واقع از دو ماهواره تشکیل شده است که در یک فاصله
تقریباً ثابت نسبت به هم در حرکت هستند .وقتی یکی از این دو
ماهواره وارد یک منطقه با شتاب گرانشی باالتر میشود ،فاصله آن دو
ماهواره از هم افزایش مییابد .اندازهگیری فاصله دو ماهواره پایه
اندازهگیری تغییرات گرانش زمین است (.)Missling et al., 2005
اندازهگیری فاصله با استفاده از امواج مایکروویو توسط سامانهی
 KBR14انجام میشود GRACE .بر خالف ماهوارههای معمول
هیچگونه اندازهگیری انرژی امواج مغناطیسی که از زمین بازتاب
میشوند را انجام نمیدهد و فقط دو ماهواره به تنهایی به عنوان ابزار
اندازهگیری استفاده میشوند .فاصله این دو تقریبا  770کیلومتر بوده و
در ارتفاع حدوداً  100کیلومتری از سطح زمین پشت سر یکدیگر حرکت
میکنند (.)Tapley et al., 2004

 -0روش تحقیق
 -0-0مطالعه موردی

در این مطالعه حوضهی مرکزی به عنوان مطالعه موردی انتخاب
گردید .این حوضه با مساحت  318،974کیلومتر مربع بزرگترین
حوضهی آبریز اصلی ایران است .حوضهی مرکزی بین عرض
جغرافیایی  78تا  31درجه شمالی و طول جغرافیایی  49تا  80درجه
شرقی واقع شده است (شکل  .)1این حوضه که  17درصد از مساحت
کشور را پوشش میدهد 78 ،درصد از آب تجدیدپذیر ایران را دریافت
میکند ( .)Frenken, 2009همچنین متوسط بارندگی ساالنه این
حوضه  184/8میلیمتر است( http://wrs.wrm.ir/m3/gozaresh.
 .)asp,last accessed 2 May 2018با توجه به اقلیم خشک حوضه
و مصرف باالی آب در آن ،ذخیره آب قابل توجهای برای جبران
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مقایسه گردیدند .بر اساس نتایج این مقایسه ،که در مقالهی
) Hosseini-Moghari et al. (2018منتشر شده است ،اطالعات
 GPCCبه عنوان مناسبترین پایگاه برای پایش خشکسالی در حوضه
مرکزی انتخاب شد .پایگاه بارش  GPCCدر سال  1898به درخواست
سازمان جهانی هواشناسی (WMO) 73تأسیس شد و توسط سازمان
هواشناسی آلمان اداره میشود .این پایگاه اطالعات بارش را با
تفکیکهای مکانی  1×1 ،7/1×7/1و  0/1×0/1درجه در اختیار
پژوهشگران قرار میدهد .در این مقاله از اطالعات نسخه  1این پایگاه
با تفکیک مکانی  0/1×0/1درجه استفاده شد .اطالعات این پایگاه در
نسخه  ،1سالهای  1801تا  7013را شامل میشود که در این مقاله
از اطالعات بارندگی ماهانه  GPCCمربوط به سالهای  1894تا
 7013استفاد شد .شبکهبندی اطالعات این پایگاه در شکل  1نشان
داده شده است .اطالعات بارندگی پایگاه  GPCCبر روی درگاه
اینترنتی به نشانی http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/
) gridded/data.gpcc.html (last accessed 2 May 2018به
صورت رایگان در دسترس است.

تغییرات میدان گرانش زمین در مکان و زمان به عنوان نتیجه تغییرات
توزیع جرم در سطح زمین متغیر است .تغییرات مکانی آن ناشی از
خصوصیات ژئوفیزیکی مانند توپوگرافی است در حالی که تغییرات
زمانی از پدیدههای مختلفی نظیر چرخش زمین ،جزر و مد و جابهجایی
تودههای زمینی ناشی میشود .در این جابجاییها ،هیدرولوژی نقش
مهمی را بازی میکند .بنابراین بر اساس تغییرات گرانش در یک مکان
خاص در طول زمان ،بیهنجاری ذخیره کل آب یا  TWSAدر آن
منطقه توسط  GRACEاندازهگیری میشود .اطالعات GRACE
توسط سه مرکز  GFZ ،11CSRو  18JPLپردازش و به صورت
شبکهبندی شده برای کل جهان در اختیار قرار میگیرد .برای تبدیل
مشاهـــدات  GRACEبه  TWSAدو روش کلی  11SHو
 19Masconsوجود دارد .تفاوت اصلی روش  SHو  Masconsدر این
است که روش  SHتفاوتی بین خشکی و دریا قائل نمیشود ،اما در
روش  Masconsخشکیها و دریاها به صورت تفکیک شده در نظر
گرفته میشوند .تا قبل از معرفی محصوالت  Masconsمرکز CSR
توسط ) ،Save el al. (2016مشاهدات  GRACEنیاز به
پیشپردازشهایی به منظور کاهش خطا برای استفاده در مطالعات
هیدرولوژی داشتند .این خطا به طور عمده مربوط به خطای نشت بود
که توسط ضریبی تحت عنوان  gain factorدر محصوالت SH
اصالح میگردید .از اینرو در این مطالعه از اطالعات  TWSAحاصل
از روش  Masconsمرکز  CSRبه علت دقت مناسب و عدم نیاز به
هیچگــونه پیشپردازش بــرای کاهش خطاهای GRACE
( )Save el al., 2016; Scanlon et al., 2016بین سالهای 7007
تا  7018استفاده شــد .ایــن اطالعات از طریق درگاه

 -1-0اطالعات تبخیر و تعرق پتانسیل

اطالعات تبخیر و تعرق پتانسیل مورد استفاده در محاسبه شاخص
 SPEIاز پایگاه  CRUدریافت شد .این پایگاه اطالعات اقلیمی
مختلفی را با تفکیکهای مکانی متفاوت برای کل جهان ارائه میدهد.
 CRUاطالعات تبخیر و تعرق پتانسیل خود را به روش پنمن-مانتیث
فائو ( )Allen et al., 1994محاسبه و به صورت شبکهبندی شده در
اختیار محققان قرار میدهد .در این مقاله از سری زمانی نسخه 4.01
اطالعات تبخیر و تعرق پتانسیل این مرکز به نام CRU TS 4.01
استفاده شد .این اطالعات با تفکیک مکانی  0/1×0/1درجه از
سال  1801تا  7018برای کل جهان در دسترس است .دادههای مربوط
به سالهای  1894تا  7013این مجموعه در این مقاله مورد استفاده
قرار گرفته است .شبکهبندی اطالعات این پایگاه در شکل 1
نشان داده شده است .اطالعات اقلیمی مختلف پایگاه  CRUبر روی
درگاه اینترنتی به نشانی http://www.cru.uea.ac.uk/data
) (last accessed 2 May 2018در دسترس است.

http://www2.csr.utexas.edu/grace/ (last accessed 2 May
) 2018در دسترس است .شبکهبندی اطالعات این پایگاه در شکل 1

نشان داده شده است .الزم به ذکر است ،برای سلولهای که کامل در
حوضه قرار نگرفتهاند ،با توجه به مساحتی از حوضه که در داخل آنها
است وزنی در نظر گرفته شد و بر اساس یک میانگین وزندار سری
زمانی  TWSAبرای حوضه استخراج گردید.
 -2-0اطالعات بارش

در این مطالعه به منظور پایش خشکسالی در حوضهی مرکزی بر اساس
شاخصهای  SPIو  ،SPEIاطالعات بارش شبکهبندی شدهی چهار
پایگاه جهانی شامل ( ،18CRU )Harris et al., 2014نسخه 1
اطالعات بارش ( ،70GPCC )Schneider et al., 2015اطالعات
بارش ( 71PERSIANN-CDR )Ashouri et al., 2015و نسخه
چهارم اطالعات بارش Willmott and Matsuura, ( 77UDEL
 )2001با اطالعات مشاهداتی  31ایستگاه همدیدی در سطح حوضه

 -1-0شاخص خشکسالی DSI

) Zhao et al. (2017شاخصی تحت عنوان  DSIرا بر اساس
مشاهدات ماهوارهی  GRACEمعرفی کرد که بر اساس رابطه 1
محاسبه میشود:
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()1

TWSAi, j  TWSAj
σj

()3

DSIi, j 

که در این رابطه i ،شمارنده سال ( 7007تا  j ،)7018شمارنده ماه (1
تا  TWSAi, j ،)17بیهنجاری ذخیره کل آب در ماه jام و سال iام،

()4

detranded  TWSAdetranded
TWSAi,
j
j
MDSIi, j 
detranded
σj

TWSAdetranded  TWSA a  t  b
detranded

 TWSAسری زمانی بدون روند مشاهدات
که در آن
 a ،GRACEو  bضرایب رابطه رگرسیونی و  tگام زمانی (ماه) است.
طبقهبندی خشکسالی بر اساس شاخص  MDSIمشابه شاخص DSI
میباشد .الزم به ذکر است که بهمنظور بررسی معنیدار بودن روند
سری زمانی  TWSAاز آزمون منکندال استفاده شد .اطالعات بیشتر
در مورد این آزمون در مقالهی ) Hamed and Rao (1998موجود
است.

 TWSAjمیانگین بیهنجاری ذخیره کل آب برای ماه jام و σ j
انحرف معیار  TWSAدر ماه jام است .طبقهبندی خشکسالی بر اساس

شاخص  DSIدر جدول  1ارائه شده است:
Table 1- Drought classification based on DSI (Zhao
)et al., 2017
جدول  -0طبقهبندی خشکسالی بر اساس شاخص DSI
)(Zhao et al., 2017

DSI value
-0.5 ≤ DSI <-0.8
-0.8 ≤ DSI <-1.3
-1.3 ≤ DSI <-1.6
-1.6 ≤ DSI <-2
DSI ≤ -2

Category
Abnormally dry
Moderate drought
Severe drought
Extreme drought
Exceptional drought

 -8-0زمان ترمیم خشکسالی

یکی از مزیتهـای پـایش خشکسالی بــا استفاده از مشاهدات
ماهوارهی  ،GRACEتخمین زمان ترمیم خشکسالی 71است.
) Thomas et al. (2014برای تخمین زمانی ترمیم خشکسالی یک
رویکرد احتماالتی پیشنهاد دادند .در این رویکرد تغییرات کمبود در
سری زمانی  GRACEبر اساس رابطه  1به عنوان مبنایی برای
محاسبه زمان ترمیم استفاده میشود:

استفاده از شاخص  DSIدر حوضهی مرکزی با توجه به مصرف باالی
آب در حوضه ،دارای محدودیت است .این محدودیت ناشی از تأثیر
توامان عوامل انسانی و اقلیمی بر ذخیرهی کل آب در این حوضهها
است .در این شرایط سیگنال  GRACEتحت تأثیر هر دو عامل است
و تأثیر عامل انسانی قابل صرفنظر کردن نیست .بنابراین در این
پژوهش اقدام به اصالح شاخص  DSIبرای استفاده در حوضهی
مرکزی و حوضههای دیگر با ویژگی مشابه شد .بدین منظور سیگنال
 GRACEبا هدف حذف مؤلفههای قطعی سیگنال تجزیه گردید.
 TWSAحاصل از  GRACEاز چهار مؤلفهی زیر تشکیل شده است
(:)Scanlon et al., 2016
TWSA  Trend  Annual signal 
()7
Semi - annual signal  residuals
در روابط فوق Trend ،نشان دهندهی روند خطی سری زمانی،
 Annual siganlو  Semi-annual signalنشان دهندهی رفتار
فصلی سری زمانی و  residualsباقیمانده سیگنال که نشان دهندهی
رفتار غیر قطعی آن است .اثرات  Annual siganlو Semi-annual
 signalدر فرآیند نرمالسازی (رابطهی  )1حذف میشود ،بنابراین تنها
با حذف روند قبل از نرمالسازی ،مولفههای قطعی سیگنال حذف
خواهند شد .رابطه  3شاخص اصالح شدهی شدت خشکسالی74
) (MDSIرا برای استفاده در حوضهی مرکزی نشان میدهد .الزم به
ذکر است ،این رابطه هم برای حوضهها با مصرف باالی آب و هم
برای حوضهها با مصرف کم آب قابل استفاده است:

)M(t i )  M(t i  1
dm
(t i ) 
i  1: N
()1
dt
ti  ti  1
که در این رابطه  Mکمبود ماهانه (صورت رابطه  1یا  t ،)3گام

زمــانی و  Nطول سری زمانی مشاهدات  GRACEمیباشد.
) Thomas et al. (2014پیشنهاد کرد که مقدار تغییرات متناظر با
احتمال  0/81و  0/89میتواند به ترتیب به عنوان حداکثر و متوسط
نرخ تغییرات کمبود بر اساس یک توزیع احتمال تجربی ،در نظر گرفته
شود .بنابراین در مرحله اول توزیع احتمال تجربی بر روی سری زمانی
dm
dt

برازش مییابد و سپس مقدار معادل احتمال  0/81و  0/89به

ترتیب به عنوان مقدار حداکثر و متوسط تغییرات محاسبه میشوند .در
گام بعد ،برای محاسبه زمان حداقل و متوسط ترمیم خشکسالی
می بایست به ترتیب ،مقدار کمبود در ماه مورد نظر را بر حداکثر و
متوسط نرخ تغییرات احتمالی بهدست آمده تقسیم شود .برای اطالعات
بیشتر در این زمینه به ) Thomas et al. (2014مراجعه شود.
 -6-0شاخص  SPIو SPEI

شاخص  SPIرا شاید بتوان پرکاربردترین شاخص خشکسالی دانست.
این شاخص که تنها به اطالعات بارش نیاز دارد ،میتواند در
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دوم مربوط به نیمهی سال  7001تا مارچ سال  7018است که نشان
دهندهی یک روند کاهشی شدید با نرخ  -13/44میلیمتر بر سال
است.

مقیاسهای مختلف زمانی محاسبه شود .از اینرو امکان پایش
خشکسالیهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت توسط این شاخص
وجود دارد ( .)Mishra and Desai, 2005مراحل محاسبه این شاخص
را میتواند در چند گام بیان نمود؛  -1برازش توزیع احتماالتی مناسب
بر روی اطالعات بارش ( -7 ،)Stagge et al., 2015محاسبه احتمال
مربوط به هر داده بارش بر اساس توزیع برازش داده شده  -3انتقال
مقـــدار احتمال به دست آمده به توزیع احتمال نرمال استانـــدارد و
 -4قرائت مقدار معادل احتمال انتقال یافته در توزیع نرمال استاندارد
که در واقع شاخص  SPIاست .در مورد شاخص  SPEIنیز مراحل فوق
طی میگردد با این تفاوت که توزیع احتماالتی به جای اطالعات
بارش ،بر روی تفاضل مقدار بارش از تبخیر و تعرق پتانسیل برازش
داده میشود .در این تحقیق از اطالعات بارش  GPCCو اطالعات
تبخیر و تعرق  CRUبرای محاسبه شاخصهای  SPIو  SPEIدر
مقیاسهای  17 ،8 ،8 ،3 ،1و  74ماهه استفاده گردید .برای اطالعات
بیشتر در مورد شاخص  SPIو  SPEIبه ترتیب به مقاله McKee et
) al. (1993و ) Vicente-Serrano et al. (2010مراجع شود.

در ادامه ،از سری زمانی  TWSAبرای محاسبه شاخص  DSIو از
سری زمانی بدون روند  TWSAبرای محاسبه  MDSIاستفاده شد.
برای حذف روند ،رابطهی  3به صورت جداگانه بر روی سه سال اول
سری زمانی و ادامهی سری زمانی اعمال شد .شکل  3ضرایب
همبستگی بین شاخصهای  DSIو  MDSIرا با شاخصهای  SPIو
 SPEIدر مقیاسهای  17 ،8 ،8 ،3 ،1و  74ماهه ،نشان میدهد .بر
اساس شکل  3شاخص  MDSIدر تمام مقیاسهای زمانی همبستگی
بهتری با شاخصهای  SPIو  SPEIنسبت بــه  DSIداشته است.
همبستگیهـا در مقیاس یک و سه مــاههی  SPIو  SPEIکــه
بــرای پایش خشکسالیهـای کــوتــاهمدت استفاده میشــود
( ،)Mishra and Desai, 2005معنیدار نیست که نشان میدهد
 TWSAبه تغییرات کوتاه مدت بارش حساسیت ندارد .بیشترین
همبستگی مربوط به مقیاس  17ماههی  SPIو  SPEIبوده است (به
جز همبستگی  DSIبا  SPIکه در مقیاس  74ماهه به  0/41میرسد).
این موضوع بیانکنندهی این است که  GRACEبرای پایش
خشکسالیهای میانمدت و بلندمدت مناسب است .مقدار همبستگی
شاخص  DSIبا شاخص  SPI12و  SPEI12به ترتیب برابر  0/47و
 0/78بوده است و برای شاخص  MDSIبه ترتیب برابر  0/88و 0/18
بوده است .همبستگی مناسب سیگنال  GRACEبا شاخص SPI12
توسط ) Awange et al. (2016که به پایش خشکسالی در آفریقا
پرداخته بودند نیز گزارش شده است ،که با نتایج تحقیق حاضر سازگار
است .الزم به ذکر است با توجه به اینکه اطالعات بارش  GPCCتا
سال  7013موجود است ،شاخص  SPIو  SPEIتا انتهای سال 7013
محاسبه شدهاند .بنابراین همبستگیها مربوط به سالهای  7007تا
 7013میباشد.

 -2نتايج و تحلیل نتايج
شکل  7سری زمانی  TWSAمربوط به حوضهی مرکزی را بر اساس
مشاهدات ماهوارهی  GRACEنشان میدهد .بر اساس این شکل،
روند نزولی در ذخیره کل آب در حوضه کامالً مشهود است .روند خطی
مشاهدات  GRACEبین سالهای  7007تا  ،7018کاهش -11/04
میلیمتری در سال را نشان میدهد .این بدان معناست که ساالنه حدود
 8/1کیلومتر مکعب از ذخایر آبی حوضه در حال کم شدن است؛ که
این مقدار عمدتاً از ذخایر استاتیک آب زیرزمینی در حوضه کم میشود.
رفتار سری زمانی  TWSAمربوط به حوضهی مرکزی را میتوان به
دو بخش تقسیم نمود .بخش اول مربوط به سه سال اول سری زمانی
که روند افزایشی در سری زمانی دیده میشود .البته این روند بر اساس
آزمون منکندال در سطح اطمینان  81درصد معنیدار نیست .بخش
)Trend (2005-2016

)Trend (2002-2016

)Trend (2002-2005
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Fig. 2- The TWSA time series obtained from GRACE over Markazi basin

شکل  -0سری زمانی  TWSAحاصل از  GRACEمربوط به حوضهی مركزی
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همچنین بــــر اساس ) Shean (2008خشکسالی سالهــای
 7009-7008باعث کاهش تولید گندم در ایران شده است .بنابراین
نتایج پایش خشکسالی در این سالهای توسط  GRACEبا
خشکسالیهای گزارش شده تاریخی همخوانی دارد .الزم به ذکر است،
با توجه به اینکه اطالعات ورودی به شاخص  MDSIبا شاخصهای
 SPIو  SPEIمتفاوت است ،بنابراین وجود اختالف بین سری زمانی
این شاخصها طبیعی است ،اما الگوی رفتاری شاخصها باید همخوانی
مناسبی با هم داشته باشند که در این مورد  MDSIعملکرد خوبی
داشته است.

با توجه به اینکه بیشترین همبستگی شاخصهای  DSIو  MDSIبا
شاخص  SPIو  SPEIدر مقیاس  17ماهه دیده شد ،در شکل  4سری
زمانی شاخصهای  DSIو  MDSIبا شاخصهای  SPIو  SPEIدر
مقیاس  17ماهه ترسیم شده است .همچنین مقدار کمبود در دورههای
خشک نیز در این شکل نشان داده شده است .مقدار کمبودها بر اساس
حاصل ضرب ارتفاع کمبود آب نسبت به متوسط بلند مدت هر ماه ،در
مساحت حوضه به دست آمد.
با توجه به شکل  4سری زمانی شاخص  ،DSIیک سری زمانی کامالً
نزولی است که از روند سری زمانی  TWSAتبعیت میکند .اما رفتار
 MDSIهماهنگی مناسبی با رفتار شاخص  SPIو  SPEIدارد .بر
اساس شاخص  DSIاز ابتدای دوره تا سال  7010هیچ واقعهی
خشکسالی در حوضه شناسایی نشده است و از سال  7011به بعد حوضه
همواره با خشکسالی مواجه بوده است .علت این موضوع را میتواند در
روند منفی موجود در سری زمانی  TWSAجستجو کرد ،بر این اساس
در سالهای نخست مقدار  TWSAنسبت به میانگین ماهانه بیشتر
بوده است و در سالها آخر در تمام ماههای مقدار  TWSAاز میانگین
کمتر بوده است Chao et al. (2017) .که به پایش خشکسالی با
استفاده از  GRACEدر حوضهی دجله و فرات پرداخته بود ،بیان کردند
که از سال  7001تا ( 7011انتهای دوره مورد مطالعه) این حوضه
همواره با خشکسالی روبرو بوده است ،اما بین سالهای  7003تا 7001
هیچ واقعهی خشکسالی در حوضه شناسایی نشده است .این نتایج که
با نتایج شاخص  DSIمطابقت دارد ،نشان دهنده اثر برداشتهای
انسانی است که دید درستی از وقوع خشکسالیها ارائه نمیدهد .اما
نتایج شاخص  MDSIبا خشکسالیهای تاریخی شناسایی شده توسط
 SPIو  SPEIسازگاری خوبی دارد .به نحوی که واقعه خشکسالی
شدید سالهای  7009-7008به خوبی توسط این شاخص شناسایی
شده است که با نتایج  SPIو  SPEIسازگار است .خشکسالی سال
 7009توسط ) Dezfuli et al. (2010نیز گزارش شده است.

تمام وقایع خشکسالی شناسایی شده توسط شاخص DSI

در جدول 7
و  MDSIارائه شده است .واقعه خشکسالی بازهی زمانیای در نظر
گرفته شد که حداقل برای سه ماه پیاپی مقدار شاخصهای  DSIیا
 MDSIمنفی و حداقل در یکماه در آن دوره مقدار شاخص کمتر از
 -0/1بوده است .بر اساس نتایج مربوط به شاخص  ،DSIیک واقعه
خشکسالی بلند مدت به طول  10ماه در حوضه شناسایی شد که در
این دوره حوضه با کمبود  7304کیلومتر مکعبی آب روبرو بوده است.
این نتایج که مربوط به سالهای  7010تا  7018است ،ناشی از روند
منفی  TWSAاست که عمدتاً عامل انسانی در آن نقش دارد ،بنابراین
آن را نمیتوان به عنوان یک دوره خشکسالی در نظر گرفت ،بلکه روند
کاهش ذخایر آبی استاتیک (آب زیرزمینی در حوضهی مرکزی) را
نسبت به میانگین بلند مدت نشان میدهد.
اما بر اساس شاخص  1 ،MDSIواقعه خشکسالی در حوضه شناسایی
شد که از میان آنها تنها چهار مورد طوالنیتر از  1ماه است.
طوالنیترین خشکسالی مربوط به فوریه  7009تا نوامبر  7008به مدت
 77ماه است که در طی این خشکسالی حوضه با کمبود  -739کیلومتر
مکعبی ذخیره کل آب نسبت به میانگین روبرو بوده است.
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Table 2- Drought events detected based on DSI and MDSI

جدول  -0وقايع خشکسالی شناسايی شده بر اساس  DSIو
Total deficit
][km3

MDSI
Duration
][months

-40

7

-238

22

-88

7

-30

5

-60

9

-55

4

-40

4

Time
period
Feb. 2006Dec. 2006
Feb. 2008Nov.2009
Nov. 2010Nov. 2011
Apr. 2012Aug. 2012
Feb. 2014Oct. 2014
Jan. 2015Apr. 2015
Dec. 2015Mar. 2016

MDSI

No. of
events

Total deficit
][km3

DSI
Duration
][months

1

-2304

70

Time period

No. of
events

Jun. 2010Mar. 2016

1

2
3
4
5
6
7

در گام آخر زمان ترمیم خشکسالیهای شناسایی شده توسط شاخص
 MDSIتعیین شده است .بر اساس سری زمانی تغییرات کمبودها

اساس نتایج ،بعد از یکسال در نوامبر  7010حوضه بار دیگر درگیر
خشکسالی شده است؛ که این مسئله اثر تجمعی خشکسالیها بر
کاهش منابع آب حوضه را نشان میدهد.

برابر  11/4کیلومتر مکعب بر ماه و متوسط نرخ تغییرات (معادل احتمال
 )0/89برابر با  7/87کیلومتر مکعب بر ماه بوده است .با تقسیم مقدار
کمبودها در هر ماه (شکل  )a1بر حداکثر و متوسط نرخ تغییرات
کمبودها ،حداقل و متوسط زمان ترمیم خشکسالی بر هر ماه بهدست
آمده است (شکل  .)c1بر اساس این نتایج ،برای ترمیم خشکسالی
شدید سال  ،7009-7008که باعث کمبود  739واحدی شده است،
حداقل  71ماه و به طور متوسط  81ماه زمان الزم بوده است .اما بر

با توجه به نتایج بهدست آمده از این تحقیق ،مشاهدات
توانایی مناسبی در پایش خشکسالی دارد ،اما محدودیتهایی در این
زمینه وجود دارد ،که باید از آنها آگاه باشیم .محدودیت اول :طول سری
زمانی مشاهدات  GRACEاست؛ که با وجود اینکه استفاده از آن در
خشکسالی بسیار مرسوم شده است اما بازه زمانی  11ساله برای انجام
مطالعات اقلیمی همچنان کم است.

dm
نسبت به زمان (
dt

) ،حداکثر نرخ تغییرات (متناظر با احتمال ،)0/81

GRACE
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شکل  -1سری زمانی كمبودها ( ،)aنرخ تغییرات ماهانه كمبودها ( )bو زمان الزم برای ترمیم خشکسالی ()c

 GRACEرا برای توسعه یک سامانهی عملیاتی پایش خشکسالی
استفاده کرد .مورد دیگری که باید به آن اشاره شود این است که
اطالعات بارش  GPCCو تبخیر و تعرق پتانسیل  CRUکه در این
تحقیق استفاده شدند؛ دارای خطا هستند .اما فرض تحقیق حاضر بر
آن است که دقت آنها در پایش خشکسالی قابل قبول است ،به نحوی
که میتوان آنها را به عنوان یک مبنای صحیح برای ارزیابی دقت
شاخصهای خشکسالی  GRACEمبناء در نظر گرفت.

محدودیت دوم :با اینکه اطالعات  GRACEدر سلولهایی با تفکیک
مکانی  0/1درجه در دسترس است ،اما قدرت تفکیک مکانی مناسب
برای آن  300کیلومتر است ( )Scanlon et al., 2016بنابراین استفاده
از آن در مناطق کوچک احتماالً با خطا همراه است .محدودیت سوم:
با اینکه راهحلهای  Masconsدقت محصوالت  GRACEرا افزایش
داده است ،اما تأثیر خطای نشت در مرزهای حوضه ممکن است وجود
داشته باشد .بدین معنی که مقدار تغییر ذخیرهی آب در مرزهای حوضه
از مناطق خارج از حوضه تأثیر پذیرد .در این رابطه با توجه نرمالسازی
شاخصهای خشکسالی ،این خطا تأثیر چندانی بر مقادیر شاخصها
ندارد ،اما ممکن است بر شدت خشکسالی تأثیرگذار باشد .با وجود
محدودیتهای اشاره شده ،نتایج این تحقیق نشان داد که طول دوره
آماری  GRACEبرای پایش خشکسالی در حوضهی مرکزی کافی
بوده است .همچنین حوضهی مرکزی به قدر کافی وسعت دارد تا
 GRACEبتواند به خوبی تغییرات ذخیره آب در آن را اندازهگیری کند.
از اینرو با توجه به اینکه اطالعات این ماهواره با تأخیر زمانی کم
نسبت به اطالعات ایستگاهی در دسترس است ،میتوان مشاهدات

 -1خالصه و جمعبندی
هدف از مقالهی حاضر ارزیابی کارایی مشاهدات ماهوارهی GRACE

در پایش خشکسالی در حوضههایی با مصرف باالی آب بود .بدین
منظور حوضهی مرکزی به عنوان مطالعهی موردی انتخاب گردید و
مشاهدات ماهوارهی  GRACEبین سالهای  7007تا  7018برای
پایش خشکسالی در این حوضه استفاده گردید .بررسی سری زمانی
 TWSAحاصل از  GRACEنشان داد که در طول دوره مورد بررسی
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9. Standardized Precipitation Evapotranspiration Index
10. National Aeronautics and Space Administration
11. University of Texas at Austin, Center for Space
Research
12. Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt (DLR)
13. GeoForschungs Zentrum (GFZ)
14. K-Band Ranging System
15. Center for Space Research
16. Jet Propulsion Laboratory
17. Spherical Harmonic Solutions
18. Mass Concentration Solutions
19. Climatic Research Unit
20. Global Precipitation Climate Centre
21. Precipitation Estimation from Remotely Sensed
Information Using Artificial Neural NetworksClimate Data Record
22. University of Delaware
23. World Meteorological Organization
24. Modified Drought Severity Index
25. Drought Recovery Tim

 میلیمتر از آب خود را عمدتاً تحت تأثیر عوامل-11/04 حوضه ساالنه
، به منظور حذف این اثر در پایش خشکسالی.انسانی از دست داده است
 در ادامه بر اساس.روند سری زمانی مشاهدات این ماهواره حذف گردید
 شاخصهای،TWSA سری زمانی اصلی و سری زمانی بدون روند
 وSPI  محاسبه شدند و نتایج آنها با شاخصهایMDSI  وDSI
 نتایج نشان داد که بر. در مقیاسهای مختلف مقایسه گردیدSPEI
 هیچ خشکسالی را تجربه7010  حوضه تا سال،DSI اساس شاخص
.نکرده است ولی بعد از آن حوضه همواره با خشکسالی روبرو بوده است
 اما نتایج. مغایرت داشتSPEI  وSPI این نتایج با نتایج شاخصهای
 به خصوصSPEI  وSPI  هماهنگی خوبی با شاخصMDSI شاخص
 باMDSI  به طوری که ضریب همبستگی. ماهه داشت17 در مقیاس
0/18  و0/88  ماهه به ترتیب به مقدار17 این دو شاخص در مقیاس
 برای پایش خشکسالیهایMDSI  که نشان میدهد شاخص،رسید
 شدیدترین خشکسالی شناسایی.میانمدت و بلندمدت مناسب است
 بود که در این7009-7008  مربوط به سالهایMDSI شده توسط
 کیلومتر مکعبی آب نسبت به میانگین روبرو739 دوره حوضه با کمبود
 توانایی مناسبی درMDSI  شاخص، بر اساس نتایج.بوده است
 از اینرو.تشخیص وقایع خشکسالی در حوضهی مرکزی داشته است
پایش/ بر خالف شاخصهای زمینی (دقت باالMDSI شاخص
پایش/نقطهای) و شاخصهای ماهوارهای پیشین (دقت کمتر
.منطقهای) از هر دو ویژگی دقت باال و پایش منطقهای برخوردار است
بهرهمندی از این دو ویژگی میتواند وجه تمایز شاخصهای خشکسالی
 در انتها توصیه. مبنا از سایر شاخصهای خشکسالی باشدGRACE
میشود که عملکرد شاخص ارائه شده در این تحقیق در مناطق دیگر
.کشور و با شاخصهای خشکسالی دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد
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