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مقدم 
مشکالت ناشی از کمبود آب ،که در اثر عوامل طبیعی و انسانی بهوجود میآید ،میتواند اثرهای جبرانناپذیری در زندگی
انسانها ،سایر موجودات زنده ،و محیط زیست در سطوح منطقهای و فرامنطقهای بر جای بگذارد .ایجاد و تشدید بحرانهای
ناشی از کمبود آب میتواند اثرهای سوء بر اقتصاد ،اجتماع ،و کشاورزی داشته باشد .بحران کمبود آب خود را بهصورت
تدریجی نخست بهصورت خشکسالی نشان میدهد که خطرهای آن به نسبت خشکی بیشتر است .کنترل مسائل و
مشکالت ناشی از خشکسالی بسیار دشوار است .خشکسالی ،با توجه به فراوانی ،شدت ،و میزان اثرگذاری خود ،از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است .اینکه خشکسالی در منطقة تحت سیطرة خود چقدر خسارات بهبار میآورد نیازمند مطالعة دقیق
همهجانبه است .با توجه مسائل و مشکالت بیانشده در مورد خشکسالی ،پایش و پیشبینی آن برای پیشگیری و
برنامهریزی دقیق بهمنظور کنترل مخاطرات خشکسالی در آینده در منطقه احتمال رخداد آن با مدل و روش دقیق ضروری
 نویسندة مسئول ،تلفن83292113191 :

Email: sobhani@uma.ac.ir
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و مهم است .جنوب غرب و غرب ایران یکی از مناطقی است که در سالهای اخیر از این پدیدة مخاطرهآمیز در امان نبوده
است .مطالعة این پدیدة مخاطرهآمیز در منطقة مذکور دارای اهمیت فراوانی است .خشکسالی یکی از مخاطرات طبیعی
است که نقاط مختلف درگیر خود را بهچالش میکشد .در سالهای اخیر مناطق مختلف جهان شاهد خشکسالیهایی با
شدت بیشتری بودهاند .همچنین ،خشکسالی یکی از مهمترین بالیای طبیعی تأثیرگذار در بخش کشاورزی و منابع آب
است که فراوانی آن بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک کشور بسیار زیاد است (میرزایی و همکاران31 :2939 ،؛ شمسنیا
و همکاران291 :2911 ،؛ زینالی و صفریان زنگیر2939 ،؛ صمدیان فرد و اسدی2939 ،؛ جعفری و همکاران .)2939 ،زینالی
و همکاران ( )2939به بررسی خشکسالی و امکان پیشبینی آن در ایستگاههای حوضة دریاچة ارومیه پرداختند؛ نتایج
پژوهش آنان بیانگر روند افزایشی شدیدتر دما در این حوضه بوده است .بیشترین درصد وقوع خشکسالی در ایستگاه ارومیه
و کمترین آن در مهاباد مشاهده شده است .بایزیدی ( )2931به ارزیابی خشکسالی ایستگاههای سینوپتیک غرب کشور با
استفاده از روش هربست و مدل عصبی -فازی تطبیقی پرداخت و به این نتیجه رسید که ضریب تعیین و میزان خطا بهجز در
ایستگاههای کرمانشاه ،میانه ،و پیرانشهر عملکرد بهتری نداشته است .ترابیپوده و همکاران ( )2931به تخمین خشکسالی
با استفاده از شبکههای هوشمند پرداختند و نشان دادند که استفاده از مدل شبکة عصبی موجک میتواند در زمینة تخمین
خشکسالی مؤثر باشد .مرادی و همکاران ( )2911به شبیهسازی و تحلیل ارتباط خشکسالیهای آبشناختی و اقلیمی با
استفاده از مدلهای احتماالتی جلگة بابل پرداختند .وقوع خشکسالی و ترسالیهای رودخانة بابلرود بیشتر تحت تأثیر
خشکسالیها و ترسالیهای ایستگاه قائمشهر است .اختیاریخواجه و دینپژوه ( )2931به کاربرد شاخص خشکسالی مؤثر
( )EDIبرای بررسی دورههای خشکی اقدام کردند و به این نتیجه رسیدند که طبق نتایج بهدستآمده معلوم شد که
سالهای آبی  2919-11 ،2919-11و  2918 -12بهترتیب برای ایستگاههای تبریز ،بندرانزلی ،و زاهدان خشکترین سال
آبی در طول دورة آماری 98ساله بوده است .هوانگ و همکاران ( )1829به بررسی ارتباط بین خشکسالی هیدرولوژیکی،
شاخصهای آب و هوایی ،و فعالیت انسانی در حوضة رودخانة کلمبیا پرداختند و نتایج بهدستآمده نشان داد که استفاده از
حداکثر و حداقل ساالنه راه مناسب برای بررسی ویژگیهای حجم و مدت زمان سیل و خشکسالی نیست و برای ارزیابی
خشکسالی باید دیگر روشها مانند شاخص استاندارد بهصورت گسترده استفاده شود .کوسادا و همکاران ( )1821به بررسی
تغییرات هیدرولوژیک در جهت رویکردی سازگار برای ارزیابی تغییرات در سیل و خشکسالی پرداختند و به این نتیجه دست
یافتند که اغلب روشهای مورد استفاده در تشخیص روندهای افراطی هیدرولوژیکی برای تشخیص روند مناسب نیست و
نمیتوان از آنها در تصمیمگیری استفاده کرد .بنابراین ،آنان یک روش مبتنی بر نظریة اجرا و سطح آستانه پیشنهاد دادند.
مدرسیراد و همکاران ( )1821به بررسی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی غرب ایران پرداختند و نتایج بهدستآمده
نشان داد که شاخص  SPIقادر به نشاندادن دو ویژگی اصلی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی و نیز ارائة برآورد
دقیق در دورة بازگشت مجدد خشکسالی شدید است .زلکی و همکاران ( )1821با استفاده از شاخص بارش استاندارد ()SPI
و شاخص خشکسالی پالمر ( )PDSIو دادههای ماهوارهای به بررسی خشکسالی در اتیوپی پرداختند .یافتههای پژوهش
آنها نشان داد که دورههای خشکی و رطوبت مشاهدهشده در شمال محدودة مورد مطالعه بهطور عمده به تغییر انسو در
فصلهای بهار و تابستان بستگی دارد؛ درحالیکه روند خشکشدن در جنوب و جنوب غربی با گرمایش اطلس و دمای سطح
آب در غرب اقیانوس آرام در ارتباط است .دیگر پژوهشگران داخلی و خارجی با استفاده از مدلهای مختلف در زمینة
خشکسالی تحقیق کردهاند؛ از جمله شکریکوچک و بهنیا ( ،)2931یاراحمدی ( ،)2939ظهیری و همکاران (،)2939
حدادی و حیدری ( ،)2939منتصری و امیرعطایی ( ،)2939سبحانی و همکاران ( ،)2939صالحی و مجتبیپور (،)2931
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ذوالفقاری و همکاران ( ،)2931دماوندی و همکاران ( ،)2931فنی و همکاران ( ،)2931غالمعلی و همکاران ( ،)1822هوانگ
و همکاران ( ،)1829جاندرمیان و همکاران ( ،)2939خشتکاری ثانی ( ،)2939تیوما و همکاران ( ،)1821اسپینونی و همکاران
( ،)1821صفریانزنگیر و همکاران ( ،)1823سبحانی و همکاران ( ،)1823aسبحانی و صفریان زنگیر ( )1823و سبحانی و
همکاران ( .)1823bبا توجه به مطالعات انجامگرفته در داخل و خارج کشور در پژوهش حاضر ،به مدلسازی و پایش پدیدة
خشکسالی در جنوب غرب ایران اقدام شد.

موادورو،ﻫﺎ

موقﻌﯿتمنطقةموردمطﺎلﻌ 

در پژوهش حاضر به مدلسازی خشکسالی در جنوب غرب ایران با استفاده از دادههای اقلیمی بارش ،دما ،ساعات
آفتابی ،حداقل رطوبت نسبی ،و سرعت باد بهصورت ماهانه (در مقیاس  9و 21ماهه) برای بازة زمانی  91ساله (-2311
 )1821در پنج استان خوزستان ،لرستان ،ایالم ،کرمانشاه ،و همدان در  21ایستگاه با استفاده از مدلسازی شاخص جدید
به نام شاخص  T.I.B.I2معماری ،فازیسازیشده از چهار شاخص ( ،9SPI ،9SEB ،1MCZIو  )SET1معتبر در سازمان
هواشناسی جهانی اقدام شد .موقعیت منطقة مورد مطالعه در شکل  2ارائه شد.


ﺷکل.5موقﻌﯿتﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽمنطقةموردپژوﻫﺶدرسطحکشور
 .2شاخص ترکیبیافته براساس چهار شاخص :شاخص تبخیر و تعرق استانداردشددة تورندت وایدت ،شداخص بدارش استانداردشدده ،شداخص تبخیدر و تعدرق
استانداردشدة بالنی کریدل فائو ،و شاخص اصالحشدة CZI
(شاخص اصالحشدة 2. Modified CZI Index )CZI
(شاخص تبخیر و تعرق استانداردشدة بالنی کریدل فائو) 3. Standardized Evapotranspiration Blanney Creedale FAO Index
(شاخص بارش استانداردشده) 4. Standardized Precipitation Index
(شاخص تبخیر و تعرق استانداردشدة تورنت وایت) 5. Standardized EvapotranspirationTorrent White Index
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رو،تحقﯿق
برای مدلسازی شاخص جدید  ،T.I.B.Iنخست دادههای اقلیمی نرمالسازی شدند .سپس ،چهار شاخص (،MCZI
 ،SPI ،SEBو  )SETجداگانه محاسبه شدند و مدلسازی فازی چهار شاخص مذکور در محیط نرمافزار  Matlabانجام
شد و در نهایت برای اولویتسنجی مناطق درگیر با خشکسالی از مدل تصمیمگیری چندمتغیره  SAW2استفاده شد.
ﺷﺎخصﻓﺎزيT.I.B.I

شاخص فازی ( )T.I.B.Iبرای رفع بخشی از معایب شاخص  SPEIارائه شده است .شاخص  T.I.B.Iاز تلفیق
شاخصهای  ،SPI ،SEB ،MCZIو  SETحاصل شد .این شاخص نتیجة معماری مدلسازی فازی پایش خشکسالی
است که با استفاده از منطق فازی در یک سیستم استنتاج فازی طراحی شد .نحوة طراحی این مدل و تعیین شاخص
 T.I.B.Iدر ادامه شرح داده شده است.
خشکسﺎلﯽ

مﻌﻤﺎريﻓﺎزيپﺎیﺶ


برای مشتقسازی شاخصهای  ،SPI ،SEB ،MCZIو  SETبا استفاده از سیستم استنتاج فازی ،با توجه به ساختار
مدلهای فازی ،ساختار مدلسازی فازی پایش خشکسالی بهصورت شکل  1درنظر گرفته شد.

خشکسﺎلﯽ سالﺟق وﻓتحآبﺎدي)979:5911،

ﺷکل.9سﯿستماستنتﺎجﻓﺎزي،مدلسﺎزيﺷﺎخصﻓﺎزيT.I.B.Iبﺮايپﺎیﺶ

پس از تعیین ساختار مدل فازی ،برنامة رایانه ای مربوط به محیط نرمافزار  Matlabطراحی شد و با استفاده از این
برنامه فایل های ورودی یعنی مقادیر شاخصهای  ،SPI ،SEB ،MCZIو  SETخوانده میشود و مقادیر  T.I.B.Iدر
فایل خروجی ارائه میگردد .معماری مدلسازی فازی پایش خشکسالی در پژوهش حاضر بر محورهای زیر استوار
است:

1. Simple Additive Weighting
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ارز،ﻫﺎيزبﺎنﯽ

متﻐﯿﺮﻫﺎينوﺷتﺎريو

برای فازیسازی و تعیین توابع عضویت در محیط نرمافزار  Matlabاز واژة زبانی نُهگانة استفاده شد که گستردگی و
تغییرات مقیاس آنها از تغییرات در قالب واژههای زبانی ترسالی خیلی شدید ( ،)WVH2ترسالی شدید ( ،)WH1ترسالی
متوسط ( ،)WA9ترسالی خفیف ( ،)WS9شرایط نرمال ( ،)N1خشکسالی خفیف ( ،)DS9خشکسالی متوسط (،)DA1
خشکسالی شدید ( ،)DH1و خشکسالی خیلی شدید ( )DVH3در قالب مقیاس زبانی نُهگانه نام برد .در پژوهش حاضر از
این مقیاس در ارزیابی صورت وضعیت شرایط خشکسالی استفاده شد.
تﻌﺮیفعﻤلﯿﺎتﯽاعدادﻓﺎزي

اعداد فازی حامل بار عددی ارزشهای زبانی و واژههای زبانی در طول یک دامنة مشخص از اعداد است (سبحانی و
همکاران .)2939 ،درواقع ،هر عدد فازی در عطف به یک واژة زبانی و یک مجموعة فازی مطرح میشود .با تبدیل
ارزشهای زبانی با اعداد فازی ،اجرای عملیاتهای حسابی و منطقی بر روی آنها روال مشخصی به خود میگیرد
(انصاری و همکاران)91 :2913 ،؛ معموالً ،به شکل استانداردشده و در قالب بازة بسته  8تا  2یا  8تا  288درنظر گرفته
شد (محور افقی در شکل  .)9بهعنوان مثال ،اعداد فازی مربوط به شیبهای پایین ،متوسط ،و باال در طول یک دامنة
استانداردشده عبارتاند از =)8 ،8 ،8/1 ،8/9( :پایین؛ ( = )8/1 ،8/1 ،8/1 ،8/1متوسط؛ و ( = )8/9 ،8/1 ،2، 2باال .همانگونه
که در شکل  9قابل مشاهده است ،تعداد اعداد فازی و بار عددی هر کدام بر روی یک دامنة استاندارد به تناسب واژههای
زبانی سهتایی ،چهارتایی ،هشتتایی ،و نظایر آن تعیین شدند .سپس ،برای استانداردسازی شاخصهای  SPIو  SETاز
رابطة  2و برای شاخصهای  SEBو  MCZIاز رابطه  1استفاده شد.
x j max  x j

()2

x j max  x j min
x j  x j min

()1

x j max  x j min

در این رابطهها،
سری اعداد ،و

معرف مقدار استانداردشده،

مقدار شاخص مورد نظر،

x ij 

x ij 

بیشترین مقدار موجود در

معرف کمترین مقدار در سری اعداد است (مالچسفکی .)129 :2911 ،یکی از راههایی که میتوان

واژههای زبانی را در قالب منظم به اعداد فازی متناظر با آنها تبدیل کرد استفاده از توابع عضویت در محیط نرمافزار
 Matlabاست که دامنة چهار شاخص ورودی بین  ±1است (جدول  )2و دامنة شاخص خروجی بین صفر و یک است
(جدول .)1

1. Wet Very hard
2. Wet hard
3. Wet Average
4. Wet small
5. Normal conditions
6. Drought small
7. Drought Average
8. Drought hard
9. Drought Very hard
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ﺟدول.5متﻐﯿﺮﻫﺎينوﺷتﺎريومقﺎدیﺮﻓﺎزيچهﺎرﺷﺎخصورودي ،SPI،SEB،MCZIو)SET
متﻐﯿﺮنوﺷتﺎري
WVH
WH
WA
WS
N
DS
DA
DH
DVH

مقدارﻓﺎزي
≤1
 2/33تا 2/1
 2/93تا 8/33
 8/33تا 8/1
 8/93تا -8/93
 -8/1تا -8/33
 -2/88تا -2/93
 -2/18تا -2/33
≥-1

ﺟدول.9متﻐﯿﺮﻫﺎينوﺷتﺎريومقﺎدیﺮﻓﺎزي،ﺷﺎخصﺟدیدحﺎصلازمدلسﺎزيT.I.B.I

متﻐﯿﺮنوﺷتﺎري
WVH
WH
WA
WS
N
DS
DA
DH
DVH

مقدارﻓﺎزي
8 ،8 ،8 ،8/2
8 ،8/2 ،8/2 ،8/1
8،8/1 ،8/1 ،8/9
8/1 ،8/91 ،8/91 ،8/1
8/9 ،8/1 ،8/1 ،8/1
8/1 ،8/91 ،8/91 ،8/1
8/9 ،8/1 ،8/1 ،2
8/1 ،8/3 ،8/3 ،2
8/3 ،2 ،2 ،2

توابع فازی شاخص خروجی  T.I.B.Iطبقات شدت خشکسالی در منطق فازی با توجه به مقادیر فازی آنها
بهصورت شکل  9است .در ادامه اعداد فازی حاصله به اعداد غیرفازی تبدیل یافت و از اعداد غیرفازی در نوشتن قواعد
استفاده شد.
غﯿﺮﻓﺎزيکﺮدناعدادﻓﺎزي


برای تبدیل یک عدد فازی به یک مقدار دقیق ،روشهای مختلفی از جمله روش مرکز ثقل ،روش بیشترین تابع
عضویت ،روش امتیازدهی به چپ و راست عدد فازی وجود دارد که در این پژوهش برای غیرفازیکردن اعداد فازی از
روش امتیازدهی به چپ و راست استفاده شده است .در روش امتیازدهی به چپ و راست عدد فازی امتیاز کل دقیق یک
عدد فازی  Aاز مقدار امتیازات چپ و راست  Aبهدست میآید و این امتیازات چپ و راست از دو مجموعة ویژة حداقل
( )Minو حداکثر ( )Maxو درجة عضویت عدد فازی بهدست میآید .این دو مجموعة  Minو  Maxبا فرض اینکه دامنة
اعداد فازی [ ]2،8باشند تعریف شد .در محاسبات عملی برای راحتی کار در عدد فازی مثلثی امتیازات سمت چپ و راست
را از روی رابطههای  ،9 ،9و  1محاسبه میکنند (جعفرنژاد و کیا.)232 :2913 ،
()9

m
1 α

μL  A   1 
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()9

m β
1 β

uR  A  

()1

μR  A  1  μl  A
2

μr  A 

ﺷکل.9نﻤﺎیﺶاعدادﻓﺎزيمورداستفﺎدهدرعطفب متﻐﯿﺮﻫﺎيزبﺎنﯽنُ گﺎن 

ﺷﺎخصﻫﺎي،SPI،SEB،MCZIو SET

تﻌﯿﯿنقواعدبﺮايتلفﯿق

طبقات مختلف شاخصهای  ،SPI ،SEB ،MCZIو  SETبر پایة قواعد یا همان ترکیبی از گزارههای شرطی در قالب اگر،
که به یک طبقه از شاخص  T.I.B.Iدر قالب آن گاه منتهی میشود ،تعریف شد .این قاعده فقط یک ترکیب از حالتهای
مختلف شاخصهای  ،SPI ،SEB ،MCZIو  SETرا ،که به شاخص  T.I.B.Iمنتهی میشوند ،نشان میدهد .در همین
راستا ،به تناسب صورت مختلف ترکیبی میتوان قواعد متوالی را نوشت و در پایگاه دانش ذخیره کرد .با توجه به اینکه در
خروجی حاصل از برآیند ترکیب ،شاخصهای  ،SPI ،SEB ،MCZIو  SETدر تعیین وضعیت  T.I.B.Iدخالت داده
میشود ،وزن هر یک از شاخصها با توجه به تأثیر پارامتر بارش ،دما ،ساعات آفتابی ،حداقل رطوبت نسبی ،و سرعت باد بر
شدت خشکسالی مدنظر قرار گرفت .برای نوشتن قاعده در محیط  Matlabاز رابطة  9در عطف به دادهها استفاده شد.
s wi

n

i 1 i
n

()9





vw
i 1 i i

در این رابطه

ci

معرف مقدار تابع فازی  T.I.B.Iدر حالت از ترکیب شاخصهای  ،SPI ،SEB ،MCZIو  SETاست،

 ،نمرة غیرفازی وضع موجود شاخصهای  ،SPI ،SEB ،MCZIو  SETدر حالت را نشان میدهد،
شاخصها در حالت ،

معرف نمرة وزنی حالت در وضع موجود،

بیانگر وزن

معرف نمرة غیرفازی حالت در وضعیت  ،DVHو

معرف نمرة وزنی حالت در وضعیت  DVHاست .بهعنوان مثال ،از محتوای نمونة ارائهشده در جدول  9قاعدة معین از
سری قواعد تعیینشده در جهت تعیین وضعیت شاخص  T.I.B.Iاستخراج شده است .این قاعده بیان میکند که اگر  SPIدر
طبقة ترسالی شدید و  SETدر طبقة ترسالی مالیم باشد SEB ،در مرتبة ترسالی شدید و  MCZIدر ترسالی مالیم  T.I.B.Iدر
طبقة ترسالی متوسط قرار میگیرد .با توجه به آنکه قواعد بر مبنای چهار شاخص  ،SPI ،SEB ،MCZIو  ،SETکه هریک در
نُه حالت مطرحشده شکل میگیرد ،تعداد قواعدی که منعکسکنندة نتایج حاصل از ترکیبهای ممکن از صورت وضعیتهای
مختلف چهار شاخص است بالغ بر  12قاعده تعیین شد که نمونة قاعدة بیانشده در ادامه ارائه میشود:
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قواعدتﻌﯿﯿنﺷدهدرﺟدولقوانﯿن

نﻤونةقﺎعدةواردﺷدهاز15

)IFF (SPI is WH) and (SET is WS) and (SEB is WH) and (MCZI is WS) then (TIBI is WA

واردکﺮدنقواعدﻓﺎزيدرمحﯿطMatlab

پس از تدوین قواعد مورد نظر برای واردکردن این قواعد در محیط  Matlabدر قالب پایگاه دانش فازی و سیستم استنتاج
فازی از جعبهابزار  Fuzzy logicاستفاده شد .در مرحلة بعد ،میتوان با استفاده از ابزارهای نمایشگر قاعده 2با واردکردن
مقدار شاخصهای  ،SPI ،SEB ،MCZIو  SETمقدار شاخص  T.I.B.Iرا بهدست آورد .بهعنوان مثال ،در شکل  9در
بخش  INPUTبا واردکردن مقدار شاخصهای  ،SPI ،SEB ،MCZIو  SETکه بهترتیب  ،8/13 ،8/99 ،8/92و 8/93
است ،شاخص  T.I.B.Iبه مقدار  8/91بهدست آمده است .در نمایشگر  Surface Viewerنیز به تناسب تغییرات مقادیر
شاخصهای ورودی ( ،SPI ،SEB ،MCZIو  )SETمیتوان فراز و فرودهای سطوح شاخص  T.I.B.Iرا در یک نمای
گرافیکی دنبال کرد (شکل .)1


ﺷکل.1سطحمنحنﯽحﺎصلازتﺮکﯿبچهﺎرﺷﺎخص
ﺷکل.4نﻤﺎیﯽازRule ViewerدرمحﯿطMATLAB

،SPI،SEB،MCZIو)SETبﺮايمحﺎسﺒةﺷﺎخص
 T.I.B.Iنﻤﺎیﯽاز Surface Viewerدرمحﯿط)MATLAB

پس از اینکه مدلسازی شاخص فازی  T.I.B.Iبه طریق بیانشده بهدست آمد ،نحوة تأثیر پارامترهای اقلیمی در
خشکسالی ایستگاههای مورد مطالعه بررسی شد .سپس ،به پایش خشکسالی پرداخته شد .در پایش خشکسالی،
براساس شاخص  ،T.I.B.Iروند ،شدت تداوم ،و درصد فراوانی وقوع خشکسالی بررسی شد و روند شاخصهای مورد
بررسی با روش روند خطی تعیین شد .برای بهدستآوردن درصد فراوانی وقوع خشکسالی در طبقات مختلف ،از رابطة
 Frequencyاستفاده شد.
وزندﻫﯽسﺎده)(SAW
رو ،

اگر در یک مسئله تصمیمگیری چندمعیاره  nمعیار و  mگزینه وجود داشته باشد ،بهمنظور انتخاب بهترین گزینه با استفاده
1. Rule Viewer
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از روش وزندهی ساده است .1 .تشکیل ماتریس تصمیم :ماتریس تصمیم این روش شامل جدول است که ستونهای آن
را معیارها یا زیرمعیارها و سطرهای آن را گزینهها (ایستگاهها) تشکیل میدهند .9 .بیمقیاسکردن ماتریس تصمیم :برای
بیمقیاسکردن ماتریس تصمیم در روش ساو اجرا شد .اگر معیار مثبت باشد ،طبق رابطة  ،1تکتک اعداد آن ستون را بر
بزرگترین عدد تقسیم میکنیم و اگر معیار منفی باشد ،طبق رابطة  ،1مینیمم آن ستون تقسیم بر تکتک اعداد میشود:
xij

()1

x j max

()1

xJ min
xij

rij 

rij 

 .9تشکیل ماتریس وزندار :در این گام با توجه به وزنهای محاسبهشده از روشهای دیگر ،ماتریس وزندار براساس
رابطة  3بهدست میآید.
n

Wi  w j  rij

()3

j 1

 .1انتخاب گزینة برتر :با جمع سطری ماتریس وزنها امتیاز هر گزینه محاسبه و براساس معادلة  28رتبهبندی شد.
n

wr 


j 1 j ij 
A   Ai max

 wj 



*

()28

یﺎﻓت ﻫﺎيپژوﻫﺶ
خشکسﺎلﯽبﺮاسﺎ

پﺎیﺶنوسﺎنﺎت

تلفﯿقﺷدهدرمدلT.I.B.I

چهﺎرﺷﺎخص

برای بررسی نحوة تأثیر نوسانات خشکسالی شاخصها در شرایط خشکسالی ایستگاهها ،میتوان میزان تغییراتی را که
در شاخصهای  ،SPI ،SEB ،MCZIو  SETحاصل شده و در شاخص  T.I.B.Iنمود پیدا کرده بررسی کرد .با توجه به
اینکه تعداد ایستگاههای مورد مطالعه زیاد بودند ،برای تفهیم بهتر ،فقط نمودار سری خشکسالی ایستگاه اسالمآباد غرب
در دو مقیاس  9و 21ماهه در شکلهای  9و  1ارائه شدند (در شکلهای مذکور خط فلش قرمزرنگ مقطع مرز
خشکسالی در مقیاس 9ماهه با مقدار  8/19و بیشتر را نشان میدهد و در مقیاس 21ماهه با مقدار  8/19و بیشتر را نشان
میدهد) .بررسی این اشکال نشان میدهد که در ایستگاه اسالمآباد غرب در مقیاس  9و 21ماهه مقدار دما متفاوت در
خشکسالی محیط بوده؛ یعنی مقدار آن در مقیاس 9ماهه از ماه آوریل سال  2339تا آگوست سال  2331سیر نزولی
داشته است و بعد از این ماه شکل افزایشی به خود گرفته است؛ یعنی از ماه جوالی سال  2339تا سال  1889سیر
افزایشی است .در صورتی که تأثیر بارندگی در مقیاس 21ماهه ضعیفتر از مقیاس 9ماهه است .یعنی از ماه می سال
 2339تا نوامبر سال  2331روند نزولی به خود گرفته و شدت خشکسالی در مقیاس 21ماهه بعد از آن از ماه ژوئن 2331
تا دسامبر  1881شکل افزایشی به خود گرفته است و بعد از آن شکلی یکسان را پیموده است و شاخصهای ،MCZI
 ،SPI ،SEBو  SETبر روی شاخص  T.I.B.Iتأثیر گذاشته و تا حدودی یک روند را نشان میدهند و بیانگر این است
که شاخص فازی جدید  T.I.B.Iچهار شاخص مذکور را بهخوبی در خود منعکس کرده است؛ مقیاس طبقات خشکسالی
آن در جدول  9ارائه شد .شاخص  T.I.B.Iدر مقیاس 21ماهه شکل تندتری را نسبت به مقیاس  9نشان میدهد.
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اسالمآبﺎدغﺮبدرمقﯿﺎ

نوسﺎنﺷﺎخصﻫﺎدرایستاﺎه

ﺷکل.6نﻤودار

6مﺎﻫ دردورةآمﺎري )9۱51-5317

اسالمآبﺎدغﺮبدرمقﯿﺎ

نوسﺎنﺷﺎخصﻫﺎدرایستاﺎه

ﺷکل.7نﻤودار

59مﺎﻫ دردورةآمﺎري )9۱51-5317

خشکسﺎلﯽوتﺮسﺎلﯽبﺮاسﺎ

ﺟدول.9ﻃﺒق بنديﺷدت

خشکسﺎلﯽ

ﻃﺒقﺎت
خشکسالی خیلی شدید
خشکسالی شدید
خشکسالی متوسط
خشکسالی مالیم
نرمال
ترسالی مالیم
ترسالی متوسط
ترسالی شدید
ترسالی خیلی شدید

مدلسﺎزيﻓﺎزيﺷﺎخصT.I.B.I
 

مقﺎدیﺮﺷﺎخصT.I.B.I
8/39 – 2
8/11 – 8/39
8/19 – 8/11
8/13 – 8/19
8/99 – 8/13
8/13 – 8/99
8/21 – 8/13
8/89 – 8/21
8 - 8/89

با توجه به یافتههای بهدستآمده از درصد فراوانی خشکسالیها در مقیاس  9و 21ماهه ،مجموع درصد فراوانی
خشکسالیها در مقیاس 9ماهة ایستگاههای شمال غربی و شرقی منطقة مورد مطالعه بیشتر در معرض خشکسالی قرار
گرفتهاند .ایستگاههای اسالمآباد غرب ،سرپلذهاب ،و الیگودرز بهترتیب با درصد فراوانی خشکسالی ( ،1/99 ،3/99و
 )1/93بیشترین درصدها را به خود اختصاص دادند .ایستگاههایی با درصد فراوانی خشکسالی کمتر ،بیشتر در بخش

 619

خشکسﺎلﯽدرﺟنوبغﺮبایﺮانبﺎاستفﺎدهازﺷﺎخصﺟدیدﻓﺎزي

مدلسﺎزيوپﺎیﺶپدیدة


شمال شرق و جنوب شرقی منطقه مطالعه شدند که ایستگاههای همدان نوژه ،کنگاور ،و مسجدسلیمان بهترتیب با مقدار
درصد فراوانی ( ،1/11 ،1/11و  )1/13را شامل شد (جدول  9و شکل  .)1در مقیاس 21ماهه شمال غرب منطقة مورد
مطالعه بیشتر در معرض خشکسالی قرار گرفتند که ایستگاههای بیشتر درگیر با خشکسالی همدان نوژه ،اسالمآباد
غرب ،و سرپلذهاب با درصد فراوانی خشکسالی بهدستآمده از چهار شاخص تلفیقی ( ،SPI ،SEB ،MCZIو  )SETدر
مدل فازی جدید  T.I.B.Iبهترتیب  ،21/91 ،1/11و  29/12را به خود اختصاص دادند .و ایستگاههای نیمة شرقی و جنوبی
منطقة مورد مطالعه کمتر در معرض خشکسالی قرار گرفتند؛ از جمله کنگاور ،خرمآباد ،و صافیآباد بهترتیب با مقدار
درصد فراوانی خشکسالی ( ،2/19 ،2/11و  )1/23در معرض خشکسالی قرار دارند (جدول  1و شکل .)3
ﺟدول.4درصدﻓﺮاوانﯽوقو خشکسﺎلﯽدرﻃﺒقﺎتمختلفدرمقﯿﺎ
نﺎم
تاﺎهﻫﺎ
ایس 

همدان فرودگاه
همدان نوژه
کرمانشاه
اسالمآباد غرب
گنکاور
سرپلذهاب
ایالم
دهلران
خرمآباد
الیگودرز
صافیآباد
آبادان
دزفول
مسجدسلیمان
اهواز

خشکسﺎلﯽ

خشکسﺎلﯽ

خشکسﺎلﯽ

خشکسﺎلﯽ

مالیم
متوسط
ﺷدید
خﯿلﯽﺷدید

8/28
8/83
8/81
8/99
8
8/19
8
8/23
8/21
8/81
8/89
8
8/89
8
8/29

8/19
2/81
1/91
9/11
8/99
1/81
1/91
2/89
8/91
9/92
1/21
2/11
1/29
8/12
1/21

2/32
1/89
2/93
9/81
1/83
1
2
1/21
1/13
9
9/39
1/13
9/19
2/11
1/39

1
2/89
1
3/21
29/21
28/91
9/81
9/29
1/91
2/81
9
9/13
9
1
1


نﺮمﺎل

تﺮسﺎلﯽ تﺮسﺎلﯽ تﺮسﺎلﯽ
ﺷدید
متوسط
مالیم

9
9/2
2/83
2/81
1/99
21/81
2/21
9
9/89
1/29
2/39
8/99
9
2
9/91

8/89
8/81
8/81
8
8/19
8/21
8/23
8
8
8/21
8
8
8/29
8
8/29

8/89
8/81
8/21
8
8/21
8
8/83
8/19
8/81
8/81
8/89
8/89
8
8
8

ﺟدول.1درصدﻓﺮاوانﯽوقو خشکسﺎلﯽدرﻃﺒقﺎتمختلفدرمقﯿﺎ
نﺎمایستاﺎهﻫﺎ


همدان فرودگاه
همدان نوژه
کرمانشاه
اسالمآباد غرب
گنکاور
سرپلذهاب
ایالم
دهلران
خرمآباد
الیگودرز
صافیآباد
آبادان
دزفول
مسجدسلیمان
اهواز

خشکسﺎلﯽ

خشکسﺎلﯽ

خشکسﺎلﯽ

خشکسﺎلﯽ

مالیم
متوسط
ﺷدید
خﯿلﯽﺷدید

8/23
8/12
8/22
8/11
8/82
8/13
8
8
8
8
8
8
8/83
8/22
8/81

8/92
1/19
9/19
9/99
8/99
9/81
2/91
1/81
8/29
2/93
2/21
1/92
2/28
1/92
2/81

1/21
9/29
1/21
29/81
2/21
29/29
1/2
2/89
2/21
9
2/81
2/19
1/99
9/12
2/11

2/81
2/89
1
29/91
8/12
21/91
9/89
1/81
2/21
1/29
9
1/29
2/99
9
2

زمﺎنﯽ6مﺎﻫ 
تﺮسﺎلﯽ
خﯿلﯽ
ﺷدید

مجﻤو 

1/11
9/23
9/12
3/99
1/11
1/99
9/91
9/99
9/99
1/93
9/21
9/89
9/11
1/13
1/11

زمﺎنﯽ59مﺎﻫ 

نﺮمﺎل

تﺮسﺎلﯽ
مالیم

تﺮسﺎلﯽ
متوسط

9/21
9/11
1/91
29/29
9
1/81
1/89
2/89
1/81
2/83
9/82
2/11
9
8/21
9/83

8
8/83
8
8
8/91
8
8/21
8
8/29
8
8
8/89
8
8
8/81

8
8/89
8
8
8/89
8
8/81
8
8/28
8
8
8/22
8
8
8/29

تﺮسﺎلﯽ
تﺮسﺎلﯽ
خﯿلﯽ
ﺷدید
ﺷدید

مجﻤو 

1/11
1/11
1/13
21/91
2/11
29/12
9/99
9/22
2/19
9/93
1/23
9/31
9/11
1/19
1/92

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،15ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن5931
پژو 

 614


ﯽایستاﺎهﻫﺎي

شکسﺎل
ﺷکل.1پهن بنديدرصدﻓﺮاوانﯽوقو خ 
موردمطﺎلﻌ درمقﯿﺎ

6مﺎﻫ دردورةآمﺎري )9۱51-5317


خشکسﺎلﯽ

ﺷکل.3پهن بنديدرصدﻓﺮاوانﯽوقو 
ایستاﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌ درمقﯿﺎ


59مﺎﻫ دردورةآمﺎري

)9۱51-5317

با توجه به تعریفی که از خشکسالی براساس شاخص  T.I.B.Iارائه شد ،مقادیر  8/19و باالتر یا از طبقة خشکسالی
مالیم به باالتر بهعنوان شرایط خشک مطرح میشود .بر این اساس ،در مدلسازی شاخص جدید فازی  ،T.I.B.Iشدت
خشکسالی در مقیاس 9ماهه بیشتر از مقیاس 21ماهه بود .براساس یافتههای پژوهش حاضر ،شدت خشکسالی ساالنه
در مقیاس 9ماهه از سال  2331شروع شده و تا سال  1881ادامه داشته و بعد از این بازة زمانی یعنی از سال  1889به بعد
وضعیت تغییر حاالت نوسان خفیف ادامه یافته است .درحالیکه در مقیاس 21ماهه شدت خشکسالی از سال  2339تا
سال  1889سیر صعودی داشته و از سال  1881به بعد تغییرات خشکسالی بهصورت صعودی افزایش یافته است.
خشکسﺎلﯽبﺮاسﺎ

ارزیﺎبﯽمنﺎﻃقدرگﯿﺮبﺎ

مدلSAW

با توجه به مدلسازی انجامگرفته ،مناطق مورد مطالعه از لحاظ اولویت درگیر با خشکسالی با استفاده از مدل ساو بررسی
شد .نخست برای محاسبات و تجزیه و تحلیل دادههای آماری ،وزنی برای هر یک از پارامترهای مورد استفاده درنظر
گرفته شد .سپس ،میزان مطلوبیت و عدم مطلوبیت هر یک از ایستگاههای مورد مطالعه از نظر درصد فراوانی خشکسالی
بررسی و در نهایت گزینة مناسب از راه نزدیکی نسبی به میزان ایدهآل انتخاب شد .نتایج اجرای مدل ساو با استفاده از
درجة ارجعیت معیارهای حاصل از روش آنتروپی حاکی از آن است که از نظر خشکسالی مکانهای بیشتر و کمتر درگیر
با خشکسالی مشخص شدند .براساس مدل تصمیمگیری چندمتغیرة ساو ،شمال غرب منطقة مورد مطالعه بهویژه سه
ایستگاه بیشتر درگیر با خشکسالی بهترتیب عبارتاند از :اسالمآباد غرب ،سرپلذهاب ،و همدان نوژه با مقادیر اولویت
بهترتیب  ،8/19 ،2و  8/19قرار گرفتند .نیمة جنوبی و شرقی منطقة مورد مطالعه بهویژه سه ایستگاه خرمآباد ،کنگاور ،و
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همدان فرودگاه بهترتیب امتیاز ( ،8/81 ،8/82و  )8/81اولویتهای کمتری را برای مواجهه با خشکسالی به خود
اختصاص دادند (جدول  9و شکل .)28
خشکسﺎلﯽبﺮاسﺎ

بنديایستاﺎهﻫﺎيدرگﯿﺮبﺎ


اولویت
ﺟدول.6

مدلSAWدردورةآمﺎري )9۱51-5317

مقﺎدیﺮسﺎو
8/81
8/19
8/11
2
8/81
8/19
8/21
8/22
8/82
8/11
8/28
8/21
8/29
8/11
8/83

امتﯿﺎزرتﺒ بنديسﺎو
29
9
9
2
29
1
3
28
21
9
22
1
1
1
21

نﺎمایستاﺎهﻫﺎ

همدان فرودگاه
همدان نوژه
کرمانشاه
اسالمآباد غرب
گنکاور
سرپلذهاب
ایالم
دهلران
خرمآباد
الیگودرز
صافیآباد
آبادان
دزفول
مسجدسلیمان
اهواز

خشکسﺎلﯽدرﺷﻤﺎلغﺮبایﺮانبﺮاسﺎ

ﺷکل.5۱نقشةنهﺎیﯽمنﺎﻃقدرگﯿﺮبﺎ

مدلSAWدردورةآمﺎري )9۱51-5317
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بحثونتﯿج گﯿﺮي
یکی از چالشهای مخاطرة طبیعی ،که در سالهای اخیر کشور را تحت تأثیر قرار داده ،رخداد مخاطرهای حاصل از
خشکسالی است .یکی از این مناطقی که تحت تأثیر خشکسالی بوده بخش جنوب غربی و غرب ایران است .نتایج
پژوهش نشان داد در هر دو مقیاس 9ماهه و 21ماهه ،مناطق شمال غربی بهویژه ایستگاههای سرپلذهاب و اسالمآباد
غرب و منطقة شرقی مورد مطالعه ایستگاه الیگودز بیشتر درصد فراوانی وقوع خشکسالی را به خود اختصاص دادهاند.
این مناطق هم در دادههای مشاهدهشده هم در دادههای خروجی از فازیسازی مدل  T.I.B.Iشدت خشکسالی بسیار
زیادی را به خود اختصاص دادند .این مطلب بیانگر توانایی و سطح اطمینان زیاد مدل جدید در تبیین و نشاندادن شدت
خشکسالی است .با توجه به نتایج این پژوهش نیازمند آن است این مدل در نقاط دیگر کشور ارزیابی شود .در مقیاس
21ماهه شدت و تعداد تکرار خشکسالی بیشتر از 9ماهه است .تداوم خشکسالی در مقیاس 21ماهه بیشتر است.
خشکسالی در مقیاس زمانی کوتاهمدت تداوم کمتری داشت و تحت تأثیر پارامتر بارش و دما بود .درحالیکه شدت
خشکسالی در دورههای زمانی طوالنیمدت عکسالعمل کندتری نسبت به تغییرات دما و بارش داشت .روند
خشکسالی در جنوب غرب ایران افزایشی نشان داد و روند دما بهصورت تندتری روندی صعودی و افزایشی داشت.
بیشترین درصد فراوانی وقوع خشکسالی در مقیاس  9و 21ماهه در ایستگاه اسالمآباد غرب و کمترین آن در مقیاس
9ماهه در همدان فرودگاه و در مقیاس 21ماهه در ایستگاه خرمآباد رخ داده است .درصد فراوانی خشکسالی در
ایستگاههای همدان نوژه ،اسالمآباد غرب ،و سرپلذهاب در مقیاس 21ماهه بیشتر از مقیاس 9ماهه بود .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،مدلسازی در سطح اطمینان باال بود و شاخص فازی جدید  T.I.B.Iنسبت به شاخص فازی  SPEIبرتری
داشت .همچنین ،طبق نتایج بهدستآمده از مدلسازی شاخص جدید  ،T.I.B.Iدر مقیاس 21ماهه شدت بیشتری نسبت
به مقیاس 9ماهه داشت .براساس نتایج بهدستآمده از مدلسازی در مقیاس 9ماهه بیشترین درصد فراوانی خشکسالی
در شمال غرب و نیمة شرقی منطقة مورد مطالعه در ایستگاههای اسالمآباد غرب ،سرپلذهاب ،و ایستگاه الیگودرز رخ
داده است و در مقیاس 21ماهه شمال غرب منطقة مورد مطالعه (ایستگاههای همدان ،اسالمآباد غرب ،و سرپلذهاب)
خشکسالی را نشان میدهد .در نهایت ،براساس مدل تصمیمگیری چندمتغیرة ساو ،ایستگاه اسالمآباد غرب با مقدار امتیاز
 2در اولویت بیشتر در معرض درگیری خشکسالی قرار گرفت و ایستگاه خرمآباد با مقدار امتیاز 8/82درصد در اولویت آخر
درگیری با خشکسالی قرار گرفت .با بهرهگیری از این نتایج میتوان برای ایستگاههایی که در بخش خشکسالی با
شدت کم قرار گرفتهاند ،با کمک سازمانهای مرتبط ،برنامهریزیهای اتخاذ کرد تا در آینده این ایستگاهها به بخش
خشکسالی با شدت بیشتر انتقال نیابند ،زیرا ،اگر انتقال یابند ،در آینده ،عالوهبر افزایش مشکالت کمآبی ،اثرهای منفی
آن در بخشهای مختلف کشاورزی ،اقتصاد ،آبخیز ،و غیره بیشتر خواهد شد.
مدلسازی و پایش پدیدة خشکسالی در جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص جدید فازی در این پژوهش انجام
شد؛ این روش در بیشتر مطالعاتِ انجامگرفته روش مناسبی در امر پایش ،آنالیز ،و مقایسه شناخته شده است؛ از جمله:
شمسنیا و همکاران ( :)2911در تحقیق مدلسازی خشکسالی در استان فارس با استفاده از تحلیل سریهای زمانی؛
میرزایی و همکاران ( :)2939در پژوهش توسعة مدل یکپارچة منابع آب  WEAPبرای مدلسازی شرایط خشکسالی؛
پیروی و همکاران ( :)2939در مطالعة خود با عنوان مدلسازی اثر خشکسالی بر سختی کل و جامدات محلول آب
زیرزمینی دشت مشهد؛ ادیب و گرجیزاده ( :)2931در بررسی و پایش خشکسالی با استفاده از شاخصهای خشکسالی؛
ذوالفقاری و نوری ( :)2931در تحقیق کاربرد شاخص خشکسالی ( )CPELدر تعیین متغیرهای مناسب برای تحلیل
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خشکسالیهای ایران؛ پارسامهر و خسروانی ( :)2939در پژوهش تعیین خشکسالی با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره
بر مبنای TOPSIS؛ علیزاده و همکاران ( :)2939در تحقیق خود با عنوان مدلسازی پراکندگی خشکسالیهای ناشی از
تغییر اقلیم در ایران با بهکارگیری سیستم دینامیک .در تحقیق زینالی و صفریان زنگیر ( )2939پایش خشکسالی در
حوضة دریاچة ارومیه با استفاده از شاخص فازی کارایی قابل قبولی داشت .و در نهایت فتحیزاده و همکاران ( )2939در
مطالعهای به بررسی روابط بین خشکسالی هواشناسی و متغیرهای خورشیدی در برخی از ایستگاههای همدیدی ایران
اقدام و کارایی مدلهای استفادهشده را تأیید کردند .بااینحال ،با مقایسههای انجامگرفته ،مدلسازی صورتگرفته در
پژوهش حاضر در مدلسازی و پایش پدیدة خشکسالی در جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص جدید فازی کارایی
قابل قبولی داشت.
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منﺎبع
اختیاریخواجه ،ش .و دینپژوه ،ی .)2931( .کاربرد شاخص خشکسالی مؤثر ( )EDIبرای بررسی دورههای خشکی (ایستگاههای
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