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ســخــن
آغـــازین

نگاهی به بسترها و بایستههای
قانونی حمایت از بیمه کشاورزی
در آستانه سال زراعی 1400 - 1401
همواره از جنبههای گوناگون ،بخش کشاورزی و زمینههای وابسته به آن ،از اهمیتی

بیماریهای مشترک و واگیردار ،پرداخت حداقل

حکمرانی کشور ،به شیوههای گوناگون کوشیده است تا با توجه به نقشهای چندگانه

برنامه حذف دام در کانونهای آلوده ،پس از

کلیدی و راهبردی برای کشور و حاکمیت برخوردار بوده و دولت نیز بهعنوان بازوی اجرایی

این بخش اقتصادی حساس و کلیدی در بقا ،امنیت و توسعه کشور ،به حمایت و
پشتیبانی الزم بپردازد .در این میان ،یکی از مهمترین و مؤثرترین راهکارهای حمایتی دولت
از بخش کشاوررزی« ،بیمه کشاورزی» است .وجود انواع مختلف ریسکها در این بخش،

بویژه بالهای قهری طبیعی و اقلیمی و از سوی دیگر ،تغییرات اقلیمی و افزایش شدت
و تناوب مخاطرههای بخش کشاورزی ،اهمیت و توجه ویژه به بیمه کشاورزی ،بهعنوان

مناسبترین ابزار مدیریت ریسک را دو چندان میکند.

پنجاه درصد سهم بیمه از سوی دولت و اجرای
پیشبینی در بودجه ساالنه (سنواتی).

 .7بند (ج) تبصره  13ماده واحده قانون

بودجه سال ( 1397مصوب )1397

در اجرای جزء  1بند (ب) ماده ( )32قانون

برنامه ششم توسعه ،مبلغ ده هزار میلیارد ریال
برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه
کشاورزی ،از محل منابع ماده ( )10قانون تنظیم

مهمترین و مؤثرترین راه حمایت و پشتیبانی دولتها از این سازوکار (بیمه کشاورزی) ،بهعنوان

بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ( )13قانون

قوانین برنامه و بودجه ساالنه کل کشور است .خوشبختانه در حال حاضر ،بستر اینگونه حمایتها در

مییابد .مبلغ پیشگفته ،صددرصد تخصیص

بازوی حمایتی دولت از بخش کشاورزی ،تخصیص و تأمین بخشی از حقبیمه کشاورزی در چارچوب
قوانینی مرتبط فراهم شده است که در ادامه ،به مهمترین مبانی آن اشاره میشود:
 .1تبصره  5ماده واحده قانون تشکیل صندوق بیمه کشاورزی:

تبصره  -5کمک دولت بابت تأمین قسمتی از سهم حقبیمه کشاورز و جبران زیانهای احتمالی

عملیات بیمه ،به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی و تصویب هیئت وزیران ،هرساله در

بودجه کل کشور منظور و به صندوق ،پرداخت خواهد شد.
 .2تبصره ذیل ماده  49قانون رفع موانع تولید:

که در آن قید شده است؛ دولت مکلف است صددرصد ( )%100سهم خود را متناسب با سهم

پرداختی بیمهگذاران کشاورزی در سال قبل در بوجه ساالنه (سنواتی) ،پیشبینی و در ردیف مستقلی

برای پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی ،منظور کند.

 .3بند دوم تبصره  13قانون بودجه کل کشور (سال :)1400

 – 2در اجرای جزء ( )1بند (ب) ماده ( )32و همچنین بند (ث) ماده ( )33قانون برنامه ششم

توسعه ،بهترتیب تا مبلغ سی هزار میلیارد ( )30.000.000.000.000ریال و تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد

( )3.200.000.000.000ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ،به صورت

نقدی و یا اسناد خزانه اسالمی (یکساله).

 .4بند  7ماده  61قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب )1395/11/10

در صورت تأمین منابع در بودجه ساالنه ،گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل

تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی.

 .5بند ب ماده  32قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری

اسالمی (مصوب )1395

ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمهگذاران محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی

در لوایح بودجه ساالنه و پیشبینی اعتبار بهصورت صددرصد تخصیص یافته در طول اجرای قانون

برنامه.

 .6بند ث ماده  33قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری

اسالمی ایران (مصوب )1395

2

پوشش بیمه اجباری همه دامها در مقابل

تشکیل سازمانی نظارت بحران کشور اختصاص
مییابد.

 .8ماده  9قانون نظام جامع دامپروری کشور

(مصوب )1388/5/7

همه اشخاص حقیقی و حقوقی ،اعم

از دولتی ،تعاونی و خصوصی که اقدام به
سرمایهگذاری در امور دام میکنند؛ موظف

هستند براساس قوانین و ضوابط موجود،

نسبت به برقراری بیمه دام ،نهادهها ،ابنیه،
تجهیزات ،تولیدات و شاغالن (اعم از دائم و

موقت) دامداریهای خود ،اقدام کنند.

پـرونـده ویـژه فصـل

نگاهی به بسترها و بایستههای قانونی حمایت از بیمه کشاورزی در آستانه ...

تبصره – دولت میتواند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید

انواع دام موضوع این قانون ،نسبت به برقراری بیمههای حمایتی اقدام

کند.

در حالی که امروزه بیشتر کشورهای جهان در تالش هستند تا از را ِه

تأمین بخش درخو ِر توجهی از حقبیمههای کشاورزی و تشویق و ترغیب
کشاورزان ،سازوکار بیمه کشاورزی را تقویت کنند؛ تشدید تغییرات اقلیمی

 .9بندهای ب و ج ماده  31قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و

در جهان و شرایط اقلیمی شکننده کشور ،توسعه بیمه کشاورزی را برای

ب :در جهت رونق بیمه و توسعه بیمه اتکایی کشاورزی و افزایش نقش

ناامیدی و رویگردانی کشاورزان از این سازوکار سودمند و مؤثر بینجامد؛

بیمهگران غیردولتی ،که در راستای اجرای الگوهای بیمهای مورد تأیید این

در سال  1399و در راستای انجام تکالیف و وظایف قانونی صندوق بیمه

منابع طبیعی (مصوب )1389 /4/23

بخش غیردولتی در صنعت بیمه ،نسبت به پرداخت یارانه حقبیمه به
وزارتخانه عمل میکنند ،اقدام نمایند.

ج – بهمنظور کاهش آثار زیانبار مخاطرهها و بیماریهای مشترک انسان

و دام و تثبیت نوسانهای درامد تولیدکنندگان محصوالت دامی و دیگر

محصوالت هدفگذاریشده ،نسبت به برقراری بیمههای تمام خطر اجباری

اقدام شود.

حمایت از تولید ،امری اجتنابناپذیر کرده است و هرگونه اقدامی که به

بیگمان تأثیر سوء چشمگیری بر رونق تولید کشاورزی خواهد داشت.

کشاورزی ،نزدیک به دو میلیون فقره بیمهنامه با درج میزان حقبیمه سهم

ر بیمهگذاران تعهد داده است
دولت و کشاورز ،صادر شده و صندوق در براب ِ

شدن خسارت ،نسبت
که با دریافت حقبیمه سهم دولت ،بهمحض حادث
ِ
به جبران آن مطابق تعهد بیمهنامه ،اقدام کند.

بیگمان ،برای یک نهاد یا سازمان بیمهگر ،تأمین بموقع منابع مالی،

با توجه به آنچه ارائه شد؛ صندوق بیمه کشاورزی ،از زمان تأسیس

بویژه حقبیمه ،از اهمیت فراوانی در رسیدن به هدفها و راهبردهای آن

محاسبات عمومی کشور و از نظر تأمین اعتبارات و بودجه ،مشمول

مؤسسههای خدمات مالی و اعتباری هر کشور و بیمه کشاورزی ،بهعنوان

و جبران زیانهای عملیات بیمه را پرداخت کند و برای جلوگیری از تأخیر

متناسب با فعالیت خود برخوردار باشند؛ زیرا مهمترین هدفهای یک شرکت

در سال ( 1362با تصویب مجلس شورای اسالمی) ،بر اساس قانون

حمایتهای دولتی بوده و دولت مکلف است؛ بخشی از حقبیمه کشاورزان
در پرداخت خسارت کشاورزان ،قانونگذار ،در قوانین مربوط (چنانکه اشاره

شد) ،مقرر کرده است که اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی ،بهصورت
صددرصد ،تخصیص یابد.

برخوردار است .به دیگر سخن ،شرکتهای بیمه ،بهعنوان یکی از مهمترین
یکی از پایههای تأمین امنیت غذایی در کشور ،باید از توانگری مالی مطلوب و
ر بیمهگذاران و
بیمه ،همچون صندوق بیمه کشاورزی ،تأمین آسایشخاط ِ

ایجاد زمینه برای تدوام تولید محصوالت بوده؛ افزون بر اینکه شرط بقا و

پایندگی یک شرکت بیمهای ،براورد و انجام بموقع تعهدات است.

این در حالی است که متأسفانه طی دوره اجرای قانون برنامه پنجساله

بنابراین با توجه به شرایط حساس کنونی کشور و ضرورت جلوگیری از

بودجه سنواتی (مبنی بر  %100تخصیص اعتبار) ،هیچگاه حقبیمه سهم

نشدن بخش عمدهای از اعتبارات سالهای پیش و در آستانه آغاز سال
ِ

ششم توسعه اقتصادی کشور ،بهرغم صراحت قوانین باالدستی و قوانین

دولت ،بهصورت کامل و بموقع ،به این صندوق ،تخصیص نیافته و پرداخت
نشده و همین موضوع ،افزون بر ایجاد تأخیر درازمدت در پرداخت غرامت

ِ
کاهش اعتماد عمومی کشاورزان
باعث سلب و یا حداقل
به کشاورزان،
ِ

به بیمه کشاورزی و ایجاد آسیب و خدشه جدی به اعتبار صندوق بیمه
کشاورزی ،شده است .بدیهی است ،هر گونه بدعهدی صندوق بیمه در

جبران بموقع و کامل خسارت واردشده به بیمهگذاران کشاورزی ،افزون بر
ِ
ِ
ایجاد بیاعتمادی در کشاورزان
ایجاد نارضایتی و پیامدهای اجتماعی ،باعث

و حس ناکارآمدی نسبت به سازوکار بیمه ،بهعنوان مناسبترین روش
مدیریت ریسکهای بخش کشاورزی خواهد بود.

هرگونه پیامدهای اجتماعی برامده از تأخیر در پرداخت غرامتها و دریافت

جدید زراعی ( ،)1401-1400بایسته است که اقدامهایی فوری و جدی از سوی
مقامهای عالی و مسئوالن بلندپایه کشور ،صورت پذیرد تا مشکل پرداخت
غرامت کشاورزان ،برطرف شود .بدیهی است ،استمرار روند کنونی و

پیگیریهای فرساینده و بینتیجه دریافت اعتبارات مصوب ،افزون بر تشدید
نارضایتی در کشاورزان ،آسیب و زیان جبرانناپذیری بر بخش کشاورزی و
اعتبار بیمه کشاورزی میگذارد و در نهایت ،تأثیر سوء بسیاری بر فعالیت
صندوق و بیمه کشاورزی خواهد داشت.

محمدابراهیم حسننژاد

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی
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گیاهـان میتوانند خشکسـالی را به یـاد آورند!
شناسـایی حافظه مولکولی تنش خشکی و خشکسالی در گیاهان
یافتههای پژوهشی بینالمللی نشان میدهد؛ گیاهان میتوانند خشکسالی را

بهیاد آورند! در هنگام خشکسالی ،گیاهان از یک مولکول عالمترسان (سیگنالینگ)

استفاده میکنند که پیشتر از راه مطالعات جانوری شناخته شده است و میتواند از

دادن آب را در گیاهان ،محدود سازد و نوعی حافظه از روزهای تنش خشکی یا
دست
ِ
دوره خشکسالی را برای آنها ،فراهم کند.

بتازگی ،گروهی بینالمللی از پژوهشگران ،موفق به کشف سازوکار (مکانیسم) عمل ماده تنظیمکننده

باز و بسته شدن روزنهها در گیاهان و در نتیجه ،برقراری تعادل آب در آنها طی فرایند خشکسالی شدهاند.
این ماده ،نوعی حافظه از میزان خشکی در هنگام روز را برای گیاهان فراهم میکند .طی خشکسالی،

مولکول عالمترسان (سیگنالیگ) بهنام« :گاما آمینو بوتیریک
گیاهان برای کاهش از دست دادن آب ،از یک
ِ
اسید ( » )GABAاستفاده میکنند که نوعی حافظه از میزان خشکی در درازای روز را برای آنها فراهم

مولکول
گفتنی است ،گابا ( )GABAیک
ِ

عالمترسان (سیگنالیگ) است که در انسان
و جانوران نیز وجود دارد و بهعنوان یک ماده

میآورد .پروفسور «راینر هیدریش» ،دانشمند علوم گیاهی و بیوفیزیکدان از دانشگاه وورتسبورگ در آلمان

پیامرسان (نوروترانسمیتر) سیستم عصبی

تنظیم تعادل آب در گیاهان بودهام و بیگمان ،یافتن روشی کامالً جدید و غیرمنتظره برای صرفهجویی در

نیز که هیچ سلول عصبی و مغزی ندارند؛ این

و پژوهشگر ارشد این گروه بینالمللی ،در این زمینه میگوید« :بیش از  35سال در حال مطالعه چگونگی
مصرف آب در گیاهان ،یکی از شگفتآورترین کشفهای زندگیام بوده است» .وی میافزاید« :این پژوهش،

نشان میدهد که گیاهان از
مولکول عالمترسان (سیگنالیگ)  GABAبرای یادآوری میزان خشکی یک روز
ِ

برشمرده میشود؛ ولی با این همه در گیاهان
مولکول شناسایی شده است که در ارتباط با

فرایندهای حافظهمانند در آنها عمل میکند.

استفاده میکنند» .گفتنی است؛ پروفسور هیدریش ،این راهبرد نوین را به همراه گروه پژوهشی خود و

در مجموع ،شناسایی و درک سازوکارهای

آنها نشان دادند که بهطور کلی ،هرچه خشکی شدیدتر باشد؛ میزان بیشتری  GABAدر هنگام روز

تحمل به خشکی در گیاهان در زمان تغییرات

پژوهشگرانی از دانشگاه آدالید در استرالیا ،کشف کردهاند.

در بافتهای گیاه تجمع مییابد و صبح روز بعد ،مقدار  GABAتعیین میکند که گیاه به چه میزانی باید

روزنههای خود را باز کند .کاهش عرض دهانه روزنهها ،میتواند میزان هدررفت (اتالف) آب را محدود کند.

مؤثر بر صرفهجویی در میزان مصرف آب و

اقلیمی ،اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا سالهاست

که افزایش گرما و خشکسالی ،بسیاری از

شدن روزنهها میشوند؛ از سوی دانشمندان
ترکیبات عالمترسان مختلف در گیاهان که باعث بسته
ِ

ر تأثیر قرار داده و از
محصوالت زراعی را زی ِ

نشان داده شده است .همانگونه که پروفسور «متیو گیلهام» از دانشگاه آدالید در این باره توضیح میدهد:

نیز ،مورد تهدید قرار گرفته است؛ بنابراین

شناسایی شدهاند ،ولی  GABAسازوکا ِر
عمل کامالً متفاوتی دارد .اثر  GABAدر محصوالت زراعی مختلف
ِ
ر تأثیر  GABAروزنههای خود را می بندند .گیاهان جهشیافته آزمایشگاهی
«گیاهان جو ،لوبیا و سویا ،زی ِ

که میزان بیشتری  GABAتولید میکنند نیز ،به همین شیوه واکنش نشان میدهند .در آزمایشها ،این
ر خشکی و دورههای خشکسالی ،مقاومتر بودند و
گیاهان جهشیافته ،به آب کمتری نیاز داشتند و در براب ِ
زمان بیشتری زنده میمانند.

سویی ،منابع آب مورد استفاده در کشاورزی
انسان بهطور فزاینده به ارقام گیاهی جدیدی

نیاز دارد که با کمترین مقدار آب نیز بتوانند
بازدهی باالیی داشته باشند.

جزئیـات پژوهـش پیشـگفته ،در مجلـه

معتبر Nature Communications :منتشـر
شـده اسـت.

برگرفته (پس از ویرایش و تکمیل در گروه

ویرایش م .ن .س) از منابع زیر:

https://isef.ir/news/69574
https://livogen.co/2021/04/03/gaba-signalling-modulates/
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آخرین رویدادها و دستاوردهای علمی -فنی و مدیریتی قلمرو بیمه و کشاورزی جهان
و صادرکنندگان غالت در جهان ،یعنی قزاقستان است .این راهحل با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی

(بالکچین) بهطور کامل در بستر مدیریت کشاورزی این کشور ،پیادهسازی و یکپارچه شده است.

بـا ایـن روش نویـن
بیمهای ،خشکسـالی
در سراسـر جـهــان،
بیمـه شـدنی اسـت

معرفی بیمه شاخص کمبود رطوبت خاک:

شرکت بیمهاتکایی سوئیسری ( )Swiss Reبا همکاری نزدیک با شرکت تخصصی هلندی «»VanderSat

بهعنوان یکی از شرکتهای بزرگ و پیشرو جهان در زمینه ارائه خدمات دادههای مشاهداتی ماهوارهای
در گستره کشاورزی ،آب و خاک ،یک بیمه مؤثر و کارامد بهعنوان «بیمه شاخص کمبود رطوبت خاک»
عکس بیمه سنتی محصوالت
ایجاد کرده و توسعه داده است .پرداخت خسارت در این نوع بیمه ،به
ِ
ِ
کاهش رطوبت
خسارت تعدیلیافته در مزرعه است؛ در صورت
کشاورزی که پرداخت غرامت بر اساس
ِ

خاک به سطح از پیشتعیینشده ،انجام میگیرد .کمبود رطوبت خاک نیز ،ارتباط تنگاتنگی با ا ُفت عملکرد

«ردیاب شاخص نور-محصول
برامده از خشکسالی دارد .کشاورزان و بیمهگذاران این طرح ،با استفاده از
ِ

( ،»)opti-crop index trackerبهصورت روزانه ،وضعیت رطوبت خاک را بررسی و بهروز میکنند و همواره از
پرداختهای بیمه نیز ،اطالع مییابند.

بهحداقل رساندن خسارتهای
خشکسالی برای کشاورزی با
راهکاری ابتکاری
بیمه جدیدی با عنوان« :بیمه شاخص
کمبود

رطوبت

خاک»

که

برای

نخستینبار در جهان ،از سوی شرکت

معتبر بیمهاتکایی «سوئیسری» ،ارائه

شده است؛ از کشاورزان ،بخوبی در

برابر زیانها و آسیبهای مالی برخاسته از

تنش خشکی و خشکسالی ،محافظت

میکند .بیمهاتکایی سوئیسری با این

ابزار نوین بیمه شاخص ،راهحلی ابتکاری

برای کاهش جدی تلفات برگرفته از
تنش خشکی و خشکسالی ایجاد کرده
که برای همه محصوالت کشاورزی دیم
در سراسر جهان ،درخو ِر استفاده است.

ِ
روند تغییرات آبوهوایی ،هم فراوانی
با توجه به

و هم تأثیرهای ناگوار خشکسالی ،ممکن است در
آینده ،افزایش یابد و وضعیت دشوار کنونی را برای

کشاورزان محلی بدتر کند .بر همین اساس ،شرکت
بیمه یادشده ،بر این باور است که با این روش
نوین ،کشاورزان میتوانند با بهرهمندی از حمایت

بیمهای کارامد ،بیشتر در تولید سرمایهگذاری کنند

مزیتهای بیمه شاخص کمبود رطوبت خاک

رطوبت خاک ،پارامتری است که بهطور شهودی نیز ،از سوی کشاورزان درک میشود.
ر تأثیر ابرها قرار نمیگیرند؛
از دادههای روزانه رطوبت خاک استفاده میشود .از انجا که ماهوارهها ،زی ِ

بنابراین ،دادههای روزانه ،بواقع ،روزانه است.

بیمه رطوبت خاک ،محصول بیمهای شفاف و بهصرفهای است.
فرایند این بیمه را میتوان بهطور کامل دیجیتالی کرد و از راه زنجیره بلوکی انجام داد.
راهاندازی و مقیاسبندی محصول بیمهای ،بهآسانی و با ویژگیهای زیر ،انجامپذیر است:
 .1پوشش دادن مساحتی وسیع (برای نمونه ،قزاقستان ،استرالیا و روسیه)؛
 .2زیر پوشش بردن میلیونها کشاورز (برای نمونه ،آسیا و آفریقا).

افزون بر اینها ،برپایه بررسیها و نظرهای کارشناسان ،بیمه شاخص کمبود رطوبت خاک سوئیسری ،در

سراسر جهان ،بخوبی و کارامدی باال ،اجراشدنی است.

تهیه و ترجمه از گروه پژوهش (م .ن .س) و ارائه اختصاصی « :فصلنامه بیمه و کشاورزی»

برگرفته از:

https://www.swissre.com/risk-knowledge/mitigating-climate-risk/drought-is-insurable.html

و از این رو ،نوسان درامد خود را کاهش دهند.

این راهحل نوآورانه بیمه خشکسالی سوئیسری،

تاکنون در چندین کشور اروپایی ،به اجرا در آمده و

نتایج آن در دسترس است که از این میان ،یکی از

ترین آنها ،طرح اجراشده بهعنوان «راهحل
برجسته
ِ
مدیریت ریسک» برای یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
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هشـدار مجلـه ِن ِیچر دربـاره بحران خشکسـالی
در ایــران و راهکــارهای رویــارویی بــا آن
ایران ،از آغاز سده  21میالدی تا کنون ،در سایه بحران خشکسالی ،روزگار گذرانده

است .این بحران ،با از بینرفتن دریاچهها و تاالبها و تنشهای آبی در سراسر کشور،

هویدا شد و در چنین شرایطی ،کاهش آبهای زیرزمینی ،نگرانی دیگری ایجاد میکند

که بسیار خطرناکتر از خشکسالی است.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از همشهری ،بتازگی مجله معتبر جهانی نیچر ( ،)Natureابعاد این

بحران جدی را با انتشار مقالهای تکاندهنده ،از وضعیت آب و خشکسالی در ایران با عنوان« :کاهش آبهای

انی دانشگاههای کانادا و آمریکا (سمانه اشرف ،علی ناظمی و امیر
زیرزمینی ایران» به قلم سه پژوهشگ ِ
ر ایر ِ

آقاکوچک) ،بررسی کرده است .در این مقاله ،دادههای متوسط ماهانه سطح آب زیرزمینی در 30حوضه آبریز

اصلی و  478زیرحوضه مورد بررسی قرار گرفت تا روند کاهش آبهای زیرزمینی در سراسر کشور بهصورت
کمی ،مشخص شود .تحلیل دادههای این مقاله نشان میدهد که در دوره 15ساله بین سالهای  1381تا
ّ

 ،1394عناصر طبیعی و انسانی 74 ،کیلومترمکعب از آبهای زیرزمینی ایران را خالی کردهاند و هماینک،
در پی کاهش شدید آبهای زیرزمینی کشور ،بحرانهای گوناگونی ،ایران را تهدید میکند (نمودار شماره .)1

پژوهش منتشرشده در
گزارش
براساس این
ِ
ِ

مجله نیچر 77 ،درصد از مساحت کل کشور،

ر تأثیر بحران برداشت بیرویه آب قرار دارد.
زی ِ
این شرایط ،اگر بهسرعت متوقف نشود؛ میتواند

پیامدهای ناگوار گستردهای بهدنبال داشته باشد

و امنیت اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی

و حتی امنیت غذایی کل ایران را با چالش جدی،

روبهرو کند.

تهدید امنیت غذایی

قربانی بحران کاهش آبهای زیرزمینی،
نخستین
ِ

بیگمان ،امنیت غذایی کشور است .هماکنون 90
درصد آبیاری زمینهای کشاورزی راهبردی کشور،
با برداشت آب زیرزمینی صورت میگیرد که بیشتر
آبیاریها در شر ِ
ایط اضافهبرداشت رخ میدهد و این

در حالی است که  71درصد از جمعیت ایران ،در

همین مناطق تحت اضافهبرداشت بیش از حد آب
زیرزمینی ،زندگی میکنند .دادههای مقاله یادشده،

همچنین نشان میدهد ،حتی در حوضههایی که

هماکنون بهعنوان مناطقی با اضافهبرداشت بیش
از حد طبقهبندی نشدهاند؛ تقاضای آب کشاورزی
زیاد است و برداشت طبیعی ،بهسرعت در حال
افزایش است .بدینترتیب ،در این مناطق که هنوز

وارد بحران آبی نشدهاند هم ،اگر تعداد چاهها،
مناطق آبیاری و برداشتهای عادی به همین شیوه

و روند ،ادامه یابد؛ در این حوضهها نیز ،بحران

برداشت بیرویه ،روی میدهد.

ِ
ابعاد کاهش آبهای زیرزمینی
دیگر

تأثیر نامطلوب کاهش آبهای زیرزمینی ،میتواند

به دیگر عناصر محیط گسترش یابد .یکی از
تأثیرهای عمده در کاهش آب زیرزمینی ،میتواند
افزایش درخو ِر توجه شوری خاک و آب زیرزمینی

بودن شوری ،بر باروری خاک تأثیر منفی
باشد .باال
ِ

میگذارد و تأثیرهای ویرانگر و ناگواری بر مناطق
اصلی تولید مواد غذایی دارد .بدینسان ،امنیت
غذایی در یک دوره درازمدت ،آشکارا به خطر

میافتد .برپایه هشداری که پژوهشگران ایرانی
نمودار شماره  :1میزان کاهش آب ذخایر زیرزمینی (اعداد داخل دایره ،میزان این کاهش را از کمترین تا بیشترین
ِ
ز هر بخش ،درصد تغییرات نسبی ذخایر زیرزمینی را نمایان میسازد).
مقدار نشان میدهد و
شدت رنگ قرم ِ

میتوان گفت؛ مهمترین یافته این مقاله علمی آنجاست که اعالم میکند :عامل اصلی کاهش شدید

آبهای زیرزمینی ،انسان است که در بخش برداشت گسترده آب ،تعریف میشود .اگرچه دوره مرطوب اخیر

در سالهای  97و  98خورشیدی ،باعث شد ،سرعت تنش آب زیرزمینی در برخی از مناطق ایران کاهش یابد؛

مناطق راهبردی (استراتژیک) درخو ِر توجه است

و نیاز به اقدامهای فوری برای برگشت این روند

دارد .بهعنوان نمونه ،طبق شبیهسازی صورت

گرفته ،در حوضه آبریز کرخه ،سبد غذایی ،طی
بازه زمانی 15ساله مورد بررسی ،یعنی از سال 81

ولی تجزیهوتحلیلها ،بهروشنی نشان میدهد که منابع آب زیرزمینی ایران ،بسیار سریعتر از زمان جبران،

تا  94خورشیدی ،به میزان  1.08کیلومترمکعب،

میلیون کیلومترمربع بوده که  62درصد آن با سفرههای آب زیرزمینی ،آبیاری شده است .در بخش آبیاری

در دوره 15سال پیشرو ،تا  85درصد ،بر امنیت

از بین خواهد رفت .تمامی مساحت مجهز به آبیاری در ایران ،طی سالهای  84تا  90خورشیدی ،حدود 8.85

محصوالت راهبردی (استراتژیک) ایران ،یعنی گندم و جو نیز ،برداشت آبهای زیرزمینی ،بهدلیل رشد تعداد

چاهها ،افزایش یافت و باعث ایجاد تنش بیشتر در منابع آب زیرزمینی شد.
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مقاله پیشگفته دادهاند؛ این پدیده در برخی از

از حوضه آبریز کاسته شده است که این میزان،

غذایی تأمینشده از این حوضه ،مؤثر خواهد بود.

این شرایط ،در  18مورد از  30حوضه اصلی ایران ،با

تازههـای جهـان بیمـه و کشـاورزی

آخرین رویدادها و دستاوردهای علمی -فنی و مدیریتی قلمرو بیمه و کشاورزی جهان
کاهش ذخیره آب زیرزمینی ،مطابقت مستقیم دارد.

اگر کاهش درخو ِر توجه در ثبات خاک بهدلیل فرونشست زمین پدیدآمده از

بحران فرونشست زمین در مناطق پرجمعیت

یکی دیگر از پیامدهای کاهش آبهای زیرزمینی ،فرونشست زمین است.

یکچهارم جمعیت ایران ،هماکنون در جایی زندگی میکنند که بهدلیل کاهش

چشمگیر ذخایر آب زیرزمینی طی 10سال اخیر ،یک متر ،فرونشست داشته
است .این روند بهروشنی در حوضه دریاچههای نمک و همچنین استانهای

غربی ایران ،مشاهده میشود که با باالترین میزان فرونشست ،روبهرو هستند.
در این راستا ،تنها در سال  ،1398میزان فرونشست 18 ،سانتیمتر بوده که

عددی دهشتناک است .چنین فرونشست شدیدی میتواند ،مسیرهای

جریان سطحی و زیرسطحی را تغییر دهد و باعث کاهش برگشتناپذیر

مناطق
ظرفیت سفرههای آب زیرزمینی شود .همچنین با توجه به اینکه
ِ
دارای نرخ درخو ِر مالحظه فرونشست ،محل تمرکز جمعیت نیز هستند ،این

مسئله بیشتر از دیگر مناطق ،نگرانکننده است .برای نمونه ،تهران ،بهدلیل
ر خطرهای زمینلرزه قرار دارد .حال
پتانسیل باالی فعالیتهای تکتونیکی ،در براب ِ

اضافهبرداشت شدید آب زیرزمینی نیز ،مزید بر علت شود؛ تأثیرهای زلزله را که

باعث فاجعه انسانی غمانگیز میشود؛ تصاعدی میکند.

برداشت یکسوم آب خاورمیانه در ایران

ِ
برداشت آبهای زیرزمینی در
ایران ،با جمعیت  84میلیون نفر ،از نظر

کل برداشت آب در منطقه را به
خاورمیانه ،رتبه نخست را دارد و  34درصد از ِ

تنهایی انجام میدهد .این درحالی است که آبهای زیرزمینی ،منبع اصلی آب در

ِ
روند
ایران است و بهتقریب 60 ،درصد از آبهای شیرین ایران را تشکیل میدهد.
برداشت آبهای زیرزمینی که در سالهای  2002تا  2015رخ داده است و هماکنون

نیز همچنان با سرعت بهپیش میرود؛ نشان میدهد که خشکسالی برامده از

برداشتهای گسترده آبهای زیرزمینی ،پایداری آبهای زیرزمینی ایران را تهدید
میکند .این موضوع ،بویژه در مناطق پرجمعیت در شمال غربی ،غرب و شمال

شرقی کشور که تقاضای آب از منابع طبیعی تجدیدپذیر طبیعی بهشدت
باالست ،بیش از دیگر مناطق کشور است.

نمودار شماره  ) a :2نرخ برداشت بی رویه از ذخایر آبی ایران ) b .درصد جمعیت ،مساحت زمین ،مساحت آبخوان و درخواست آب

نمودار شماره  ) a :3درصد تغییرات رسانایی الکتریکی آب ( )ECآبخوانها ) b .تغییرات ذخایر آب زیرزمینی ) c .برداشتهای انسانی

چه باید کرد؟

تقاضای آب در مقیاسهای حوضه آبریز و حتی

امنیت اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ایران

در شرایط موجود ،بهدلیل کاهش چشمگیر

زیرحوضه است .برای کشوری مانند ایران ،با

است که طی سالهای اخیر بهدلیل خشکسالیهای

زیرزمینی موجود در ایران ،برای رویارویی با تقاضای

محصوالت کشاورزی ،اقدامهای فوری برای بهبود

بیشتری روبهرو شده است و آیندهای نگرانکننده،

روانآبهای سطحی ،حفاظت از منابع

آب

روزافزون آب ،اهمیت فراوانی دارد .البته این کار،

ِ
کاربستن راهبردهای (استراتژیهای)
نیازمند به
ِ

مدیریت یکپارچه برای متعادلسازی عرضه و

برداشت گسترده آب و پایینبودن حجم برداشت
استفاده از آب ،ضروری است .براساس نتیجهگیری

ارائهشده پژوهشگران ایرانی در مقاله نشریه نیچر،

اقدام فوری برای بهبود استفاده از منابع آبی ،کلید

درازمدت ،تغییر اقلیم و تغییر آبوهوا ،با تنش
پیشرو دارد.

برگرفته از (با ویرایش):
https://khabarban.com/a/31762732
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

پــرونــده
ویـــــژه
فــصـــل

سال هجدهم /شماره 68

نگاهی به نقش بیمه کشاورزی
در رویارویی با

پدیده خشکسالی در کشور
در گفتگو با رئیس ادارهکل پایش و ارزیابی

چنانکه میدانید ،با توجه به چالشهای اخیر در

کشور ،موضوع محوری این شماره از «فصلنامه

خسارت صندوق بیمه کشاورزی

بیمه و کشاورزی» و مقاالت آن و بهطورخاص

انجام ارزیابی خسارتهای خشکسالی با

«بحران خشکسالی و تنشهای خشکی» و مسائل

در این بخش به عنوان «پرونده ویژه فصل» ،به

سنجندههای ماهوارهای در ایران

پیرامونی آن ،اختصاص داده شده است .به عنوان

نخستین پرسش از شما در این باره ،تعریف مورد
توافق شما در صندوق بیمه کشاورزی از پدیده

خشکسالی چیست؟

بهطورکلی ،چند نوع خشکسالی داریم که برای

مزارع دیم ،از تعریف خشکسالی کشاورزی و
هواشناسی استفاده میشود و برای مزارع آبی،

خشکسالی هیدرولوژی هم برای آن استفاده

میشود؛ چون به غیر از بارندگی ،وابسته به دیگر
منابع آبی است .اما به طور کلی ،ما دو مبحث
«خشکسالی» و «تنش خشکی» داریم .در تنش

خشکی ،طی هر زمان (چه در مزرعه آبی و چه
مزرعه دیم) ،به هر دلیل به گیاه آب نرسد؛ گیاه
دچار تنش خشکی میشود .چه بسا اینکه طی

سالهای گذشته[ ،برخی از سالهایی هم که طبق

تعاریف علمی ،خشکسالی به شمار نمیرفته]،
نام «خشکسالی» بر آن نهاده شده؛ ولی در واقع

صندوق ،در حال پرداخت خسارت به دلیل «تنش

اشاره:

خشکی» بوده است[ .این در حالی است که طی]

از زمستان  1397تا امروز ،نزدیک به سه سال از آخرین گفتگوی «فصلنامه بیمه و کشاورزی» ،با

مهندس «سید حمید کریمی» میگذرد .وی از مدیران مجرب و مطلع صندوق بیمه کشاورزی است
که ماههای آخر سه دهه خدمت در مجموعه بانک کشاورزی و سپس صندوق را میگذراند .دو ویژگی
پیشگفته را میتوان بخوبی از تسلطش به جزئیات مباحث صفر تا ص ِد بیمهای و کشاورزی دریافت.

ویژگی مهندس
انگیزه تحریریه فصلنامه برای بهرهگیری دوباره و چهبسا بیشتر از رهاوردهای این دو
ِ

خشکسالی به اندازهای داشتیم که اقلیم ،بهکلی

دستخوش تغییر شد .با این همه ،از جهت میزان
خسارت واردشده و غرامتی که صندوق بیمه

کشاورزی باید پرداخت کند ،شرایط بهتقریب،
یکسان است .ولی وقتی خشکسالی مفرط رخ

عکس گفتگوی پیشین که در زمینه «بررسی چالشهای
کریمی و برپایی گفتگوی مجدد با وی ،به
ِ

بدهد؛ شما هیچ محصولی برداشت نمیکنید.

بیمه زراعت بود؛ این بار « ،بررسی خسارتهای خشکسالی در بخش کشاورزی و نقش بیمه در آن»،

گفت که با وجود تعریف [های مختلف] علمی و

خسارتهای سرمازدگی به محصوالت زراعی» در جایگاه و ِ
س َم ِ
ت پیشین وی به عنوان رئیس اداره کل

در جایگاه و ِ
س َم ِ
ت کنونیاش ،یعنی ،ریاست ادارهکل پایش و ارزیابی خسارت صندوق بیمه کشاورزی

ِ
ِ
مورد تأیی ِد صندوق بیمه،
تعاریف فنی-تخصصی
است .همانگونه که انتظار میرفت؛ وی در آغاز ،به

از بحران خشکسالی و تنشهای خشکی اشاره کرد و در ادامه به پرسشهای نشریه در زمینه بیمه

خشکسالی و وضعیت پرداخت غرامتهای خشکسالی و همچنین ،چالشها و دشواریهای گوناگون در

به سخنی دیگر ،در پاسخ به پرسش شما باید

آکادمیک [درباره این پدیدهها] ،در اصل وقتی گیاه

به هر دلیل (بهجز عوامل مدیریتی) دچار کمبود
آب شود؛ دچار یکی از این دو حالت «خشکسالی»

یا «تنش خشکی» میشود .امسال ( )1400نیز،
پیامدهای خشکسالی به قدری شدید بوده که در

این باره ،پاسخ داد .در این گفتگو ،دکتر «حسین رسولاف» سردبیر فصلنامه نیز مرا همراهی میکرد

برخی از مناطق بهجای محصول ،فقط کاه ،تولید

علیرضا صفاخو

در [نقشههای ارزیابی و سنجش] صندوق

که رهاورد آن دیدار را بهطور خالصه ،در ادامه میخوانید:

دبیر بخش گزارش و گفتگو

8

سالهایی مانند سالهای  86-87یا سالهای 96 -97

شده است.

بیمه کشاورزی (چه در مورد مزارع آبی و چه

پـرونـده ویـژه فصـل

نگاهی به نقش بیمه کشاورزی در رویارویی با پدیده خشکسالی در کشور
دیم) ،خشکسالی با رنگهای قرمز ،نارنجی و زرد

بیمه تنش خشکی داریم یا خشکسالی؟

تمایز [وضعیت] آنها آشکار شده است؛ [بهگونهای

ریسک سرما و یخبندان که باز هم تنش سرما

مشخص میشود که [از این راه] در نقشه نیز
که] طیف [وضعیت] آن را از ترسالی شدید با رنگ
بنفش ،تا خشکسالی شدید که قرمز پررنگ است،

نشان میدهد.

در صندوق بیمه کشاورزی ،چه مزارع آبی و

چه دیم[ ،خسارت] خشکسالی را از متوسط به
باال ،زیر پوشش داریم که دربردارنده :خشکسالی
متوسط ،خشکسالی شدید و خشکسالی بسیار
شدید است .خشکسالیهای در حد نرمال یا

ضعیف را زیر پوشش نمیبریم ،چون در حد

جبران از سوی خود کشاورز هست .البته این

دستهبندی فقط شامل خشکسالی هم نیست
و در کل ،عوامل دیگر خطر هم دستهبندی [ویژه
خود را] دارد؛ به گونهای که ریسکها در  5صورت

یا حالت :ریسکهای جزیی ،کوچک ،متوسط ،بزرگ

و فاجعهبار ،دستهبندی شده است .در بسیاری

از دیگر نقاط جهان هم ریسکهای

در حال حاضر ،بیمه خشکسالی است؛ همانند

خوشبینانهترین حالت ،میزان آب آزادشده برای

و یخبندان ،از لحاظ فنی یکسان دیده شده ،اما

الزم برای زراعت نبوده است! نکته درخور تأمل

متفاوت است.

در کشورهای دیگر جدا از هم است؟

خیر .در آن کشورها هم همینطور است و

آنچه تشریح کردم؛ از لحاظ تعریف آکادمیک و

واقعی در متمایز بودن اینهاست.

پیامدهای غیرمستقیم خشکسالی بر بخشهای

دیگر کشاورزی ،مانند دامداری ،از جمله در زمینه

تأمین علوفه و یا حتی زنبورداری که از پیامدهای

این خشکسالی در کاهش محسوس تولید گل و
گیاه و مراتع ،زیان میبینند نیز ،مشمول غرامت
میشود؟

هر موردی که در خشکسالی زیر پوشش بیمه

کوچک و جزیی را زیر پوشش نمیبرند

آنها بسیار ناچیز و کمحجم و یا در چند مرحله

دیگر اینکه حتی مزارع گندم آبی ما ،با وجود

تأمین آب از چاه و رودخانه ،همچنان به میزان
 35درصد ،به بارندگی وابستگی دارد؛ بویژه اینکه

بیشتر کشاورزان کشورمان ،در پاییز به مزارع خود
آب نمیدهند و چشم به نزوالت آسمان میدوزند.

این در حالی است که در برخی استانهای شمالی

کشورمان ،مانند گلستان ،اتکای مزارع گندم آنها
به بارندگی خیلی بیشتر است و در واقع [فقط در

ظاهر] اسم آنها مزارع آبی است؛ وگرنه در واقع از

نظر منبع تأمین آب مزارع دیم است.

نشدن
شاید انجام نشدن یا بهکار بسته
ِ

طرحهای ملی آمایش سرزمین را هم بتوان

بهعنوان یکی از عوامل بازدارنده یا مانع بیمه
اصولی خشکسالی برشمرد؟
آمایش

و جبران خسارت آن را متعلق به

سرزمین،

به

شرطی

مطلوب خواهد بود که الگوی کشت

کشاورز میدانند و [برای ارائه خدمات

داشته باشیم؛ وگرنه به بایگانی

بیمه در بخش کشاورزی] به دنبال

سپرده خواهد شد .به عنوان مثال

ریسکهای متوسط ،بزرگ و فاجعهبار

متأسفانه در حال حاضر به محض

میروند .با این حال ،خوشبختانه یا

اندکی افزایش میزان آب ،برنجکاری

متأسفانه ،در ایران ،همه انواع ریسکها

در استانهایی که برای این کشت

زیر پوشش [بیمه] برده میشود .ولی

مساعد نیست؛ انجام میگیرد که به

از سویی ،هم اکنون برنامه [اصلی و

محض شیوع خشکسالی ،مشکلهای

عمده] صندوق بیمه کشاورزی در

شدید خودش را نشان میدهد(.

کشور نیز ،حرکت به سوی پوشش

البته خشکسالی در زراعت برنج ،فقط

دادن ریسکهای متوسط و بزرگ است؛
ِ

در استانهای گیالن و مازندران زیر

چرا که در این صورت ،مبلغ ریالی
خوبی برای پوشش گسترده و سریع

رودخانهها آب مزارع خود را تأمین میکنند؛ در

پوشش است).

ریسکهای متوسط و بزرگ پسانداز میشود و

باشد؛ مشمول [دریافت غرامت هم] میشود.

در این زمینه از الگوهای کشورهای دیگر تا چه

میکند و هم اینکه این اقدام روی حقبیمهها

علوفه و مرتع ،مشمول بیمه باشد؛ غرامت را

ما بیمه شاخص [را] در صندوق ،در مورد

دولت هم به جبران ریسکهای فاجعهبار اقدام
هم اثرگذار است .به همین دلیل ،جای مدیریت
ریسک در بخش کشاورزی خالی است .البته گویا،

ایجاد مرکز مدیریت ریسک ،در برنامه وزیر جدید

جهادکشاورزی (دکتر سیدجواد ساداتینژاد) در
نظر گرفته شده است که امیدواریم عملیاتی
شود[ .در این راستا ،چنانچه] در بسیاری از دیگر
کشورها به عنوان مثال اسپانیا بروید؛ [خواهید

دید که] به استثنای «تگرگ» ،بقیه عوامل
خسارتزا ،مشمول پوشش بیمه ریسک نیست؛

زیرا بقیه آنها را مدیریتشدنی میدانند.

با توجه به توضیحاتی که دادید ،در مجموع از

دیدگاه فنی ،هماینک در صندوق بیمه کشاورزی،

برای مثال در دامداری عشایری ،اگر کمبود

دریافت میکند .این اتفاق در مورد زنبورعسل
هم همینطور است؛ اما در دام و زنبورعسل،
به گستردگی خسارتهای مزارع دیم طی  10سال

نیست .اگرچه امسال همه [محصوالت] ،اعم از

محصوالت زراعی دیم و حتی آبی ،در کنار دام و

زنبورعسل و مراتع ،مشمول خسارتهای گسترده
خشکسالی شدید و فراگیر شدهاند [این وضعیت

بهگونهای است که برای نمونه] ،میزان بارندگی
امسال نسبت به سال قبل از آن ،بیش از 50

درصد کاهش یافته و نسبت به درازمدت نیز،

 38/5درصد کاهش نزوالت (بارشها) داشته است.
در برخی از استانها ،مزارع آبی هم به مشکل جدی
برخوردهاند؛ چرا که وقتی از سدها ،چشمهها یا

اندازه استفاده شده یا میشود؟

بیمه محصول [داریم که] با بررسی و مطالعه
برخی [از] کشورهاست که اگرچه عیناً نمیتوانیم

[همان الگوها را پیاده کنیم]؛ اما [به شکل ممکن]
انجام گرفته؛ مانند بیمه شاخص عملکرد که البته

بومیسازی شده است[ .به هر روی] یقین بدانید
که هر سال که روشهای جدیدی میآید؛ از منابع و
روشهای کشورهای دیگر استفاده میکنیم .یکی

از همین موارد جدید در صندوق بیمه ،استفاده از
«سنجندههای ماهوارهای» برای ارزیابی خسارت و

تعیین سطح زیرکشت برای بیمه در  3 -2سال اخیر

بوده که در این راستا تالش شده است ،با استفاده

از اطالعات برداشتهای زمینی و ماهوارهای ،دقت

در ارزیابیها افزایش یابد .در واقع ،اکنون مبنای
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم /شماره 68

کار صندوق بیمه ،حرکت به سوی «مکانمحور»
شدن است .در تمام نقاط کشور ،وقتی شما

محصولی را بیمه میکنید؛ ارزیاب صندوق بیمه به
آن مکان میرود و مشخصات بیمهنامه را با مزرعه

و شرایط آن ،کنترل و کل مزرعه را  GPSمیکند.

[استفاده از این شیوه جدید بهگونه ای است که]

امروز ما اطالعات کل بیمهگذاران را با مختصات

جغرافیایی ارائهشده ،داریم.

یعنی هماکنون ،ارزیابی بیمه خشکسالی در

صندوق بیمه کشاورزی ،با همین سنجندههای

ماهوارهای انجام میشود؟

در چند سال گذشته ،ارزیابی خسارتهای مزارع

دیم و آبی ،بهتقریب ،یکسان بود .ما یکسری
شاخصها در خشکسالی داریم که رسمی و
بینالمللی است و میتوان بر مبنای آن ،سالی

خاص آن ،با حداکثر تالش و دقت میشویم که

مناطقی در دل جنگلهای شمال که ملک شخصی

را «سال خشکسالی» عنوان کرد .یکی از این

با اطالعات چندساله مقایسه میشود و درصد

هم نبوده؛ گندم دیم کشت شده است .آیا چنین

بارش یک دوره زمانی در سال مورد نظر با دوره

پرداخت دقیقتر با استفاده از اطالعات « ِکیلگیری»

بله .زیرا ما [در هر حال] موظف به بیمه

متفاوتی بر آبهای زیرزمینی ،ذخیره منابع ،رطوبت

صورت فردی ،دقیقتر و مشخصتر ،گردآوری

شاخصها ،شاخص  SPIاست که در آن شاخص

بلندمدت مقایسه میشود .کسری بارش ،تأثیرهای
خاک ،پوشش برف و جریان رودخانه دارد .این
مقیاسهای زمانی ،تأثیر خشکسالی را بر منابع آبی
متفاوت ،منعکس میکند .آبهای سطحی در برابر
ناهنجاریهای بارش در مقیاس کوتاهمدت ،واکنش

خسارت بهدست میآید .در روش ماهوارهای ،برای

و کمک سنجندههای ماهوارهای ،میزان خسارت به

محصوالت کشاورزی هستیم و تشخیص و

میشود .در واقع ،در این قالب ،مدیریت نقش دارد

کشاورزی نیست .صندوق بیمه[ ،از دیدگاه

و کسی که [محصولی] کمتر برداشت کرده است؛

باید متوجه شود که دلیل افت تولید او بویژه در

کم است؛ ولی اگر کشاورز اطالعات درستی داشته
زمان بارندگی در بلندمدت در فصل کشت ،پیش از

کاربردهای کشاورزی] در یک منطقه مناسب

برای سبز شدن و پایداری کشت ،بهره گیرد.

بیمه ندارد؛ اما خسارت خشکسالی یا همان تنش

ِ
[عدد]
میدهند .به طور نمونه در مزارع دیم ،باید

بر  SPIباید کاهش منابع آبی نسبت به بلندمدت
را که سازمان آب اعالم و تأیید کرده و با عنوان

شاخص  SDIبوده و دارای فرمول خاص است؛ [در
نظر گرفت] .پس از این [مرحله] وارد « ِکیلگیری»

مزارع یک دهستان بر اساس دستورالعملهای
از
ِ

جنگل ،به مزرعه دیم تبدیل شده است یا مناطقی

اقلیمی منطقه ،بافت خاک و مانند آن [در واقع]

باشد ،میتواند با بررسی سوابق هر منطقه از نظر

شامل خشکسالی باشد .در مزارع آبی نیز ،افزون

حقوقی و قانونی] مسئولیتی [در برابر] اینکه

مزارع آبی چه بوده است؟ البته درباره مزارع دیم

نشان میدهند؛ در حالی که آبهای زیرزمینی در

منفی یک ( )-1شده باشد تا
شاخص [ SPIبرابر با]
ِ

تقصیر این مسئله ،بر عهده صندوق بیمه

مناسب دیم نیست؛ بر عهده ندارد .چه بسا اینکه

با توجه به وابسته به بارندگی ،نقش مدیریت آب

یک دوره بلندتر به ناهنجاریهای بارش واکنش

مزارعی هم مشمول بیمه خشکسالی میشود؟

آغا ِز بارندگی اقدام به کشت کند تا از رطوبت کافی

آقای مهندس ،در مواردی دیده شده که در

بخشهایی از کشور ،از جمله در مناطقی که از
لحاظ فنی و اقلیمی مناسب نبوده و یا حتی در

بسیاری از محصوالت دیگر را هم به دلیل شرایط

نباید بیمه کنیم .بهعنوان مثال ،توزیع آب [برای
نیست و صندوق بیمه مسئولیتی برای پرداخت
خشکی برامده از این کار را باز هم ما (صندوق

بیمه) باید بپردازیم.

آیا درص ِد خسارتهای برامده از این ِکشتهای

خارج از دستورالعملها مشخص است؟

چون در همه محصوالت [این درصد] یکسان

نیست؛ [اینگونه خسارتها را] دقیق نمیتوان

مقایسه [و محاسبه] کرد .ولی در چارچوب بیمه

ِ
سمت دقت
عملکرد ،تالش بر این است که به

بیشتر برویم.

با توجه به شرایط پیشگفته ،به نظر میرسد

که با استفاده از ابزار بیمه ،میتوان سیاستهای

الگوی کشت را پیادهسازی کرد؛ نظر شما در این
باره چیست؟

در بسیاری از کشورها ،از جمله آمریکا ،اسپانیا،

ترکیه و مانند آنها ،این اتفاق رخ داده است و

سیاستهای کشاورزی را با اهرم بیمه پیادهسازی

میکنند .اما باید نخست ،بیمه کامل اصولی
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پـرونـده ویـژه فصـل

نگاهی به نقش بیمه کشاورزی در رویارویی با پدیده خشکسالی در کشور
شود[ .در این راستا ،اقدامهایی هم آغاز شده که

زراعت ،بیش از  16هزار میلیارد ریال و از  36عامل

اقدام شایستهای نیست؛ چون باعث نابودی خاک

ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صورت پذیرفته؛ با

بازه زمانی ،نزدیک به  35هزار میلیارد ریال غرامت

بین میرود.

برای نمونه ،بتازگی] ،بر اساس توافقنامهای که با
بودجه اختصاصیافته از سوی آن ستاد ،مقرر
شده است تا طی  5سال ،تمام محصوالت دیم
کشور بیمه شود.

خطر تعریفشده در زیربخش باغبانی ،در همین

برای جبران خسارتهای واردشده به کشاورزان،

پرداخت شده است.

در زیربخش زراعی 5500 ،میلیارد ریال ( حدود

این اقدام ستاد اجرایی فرمان امام در جهت

عملیات زراعی و افزایش تولید در واحد سطح
است .در این راستا ،در کنار موارد پیشگفته،

نسبت به پرداخت قسمتی از حقبیمه سهم
دادن
مقابل رخ
کشاورز ،اقدام کرده است تا در
ِ
ِ
(بروز) خسارتهای احتمالی ،امنیت سرمایهگذاری

تولیدکننده را تضمین کرده باشد.

اکنـون ،کل سطــح بیمـــه خشکســـالی چقـدر

است؟

عامل خطر خشکسالی از سال زراعی 78-79

با زراعت گندم دیم ،زیر پوشش قرار گرفت .در

حال حاضر در تمام محصوالت دیم زراعی و باغی
و در محصوالت زراعی پاییزه گندم ،جو ،کلزا،

گلرنگ و حبوبات و خرما با عنوان خشکیدگی
ر پوشش بیمه است[ .در مجموع،
خوشه ،زی ِ
زیرپوشش] بیمه خشکسالی در زراعت،
سطح
ِ

 2میلیون و  100هزار هکتار و در باغها 115 ،هزار

هکتار است.

آقای مهندس ،غرامتهای پرداختشده طی

 5سال گذشته برای جبران خسارتها در زیربخش

زراعت و زیربخش باغبانی ،چقدر بوده است؟

در مجموع در  5سال اخیر ،یعنی از سال زراعی

ر زیربخش
 95-94تا سال  ،99 -98از 15
ِ
عامل خط ِ

ر پوشش بیمه نیست؛ چرا که خشکسالی یک
زی ِ

اثر خسارت خشکسالی در چاه را در همان سال،

 34درصد) و در زیربخش باغی 3 ،هزار میلیارد

و استفاده از ماشین آالت مورد نیاز برای اجرای

بهینه کنیم .برای نمونه ،خشکسالی در چاهها،

چــه سهمــی از ایـــن غـــرامتــها ،منحصــر به

ورود ستاد اجرایی فرمان امام به این مسئله ،از

اختصاص بودجه برای تأمین نهادههای کشاورزی

در مورد ارزیابی خسارت هم باید روشها را

چاه ،الزاماً به اثر بارندگی امسال ،ارتباطی ندارد.

خشکسالی بوده است؟

چه رو بوده است؟

و اقلیم منطقه میشود و سرمایههای بسیاری از

ریال(  6درصد) بوده است.

دقت نظر در ارزیابی و تهیه آمار ،تا چه اندازه

تعیین کننده است؟

آمار در [بیمه] بویژه شاخص عملکرد ،حرف

نخست را میزند و برای اجرای درست ،هم در
زمینه بیمهپذیری و هم ارزیابی خسارت ،وابستگی

مطلق به آمار دقیق داریم تا بتوانیم حمایت

مؤثری از کشاورز انجام دهیم.
معیار آمارگیری چیست؟
معیار

آمارگیری

برای

ارزیابی

اگر بتوانیم به سیستمی دسترسی پیدا کنیم که

درست ارزیابی کنیم ،رسیدن به این مسئله هم

اقدام مهمی خواهد بود.

آیا بهتر نیست این گونه خسارتها در سالهای

خشکسالی شدید ،زیر پوشش بیمه رویدادهای

«فاجعهبار» برود؟

در ماده  33اساسنامه آمده است در صورتي

كه در هر سال مالي ،شدت حوادث موجب

خسارت ،بيش از موارد پيشبينيشده براي
عمليات زير پوشش بيمه شود و صندوق ،قادر به

پرداخت غرامت آن نباشد؛ كسري آن به پيشنهاد
خسارتهای

عمومیِ ،کیلگیریهایی است که ارزیابان انجام

میدهند .همه ارزیابهای ما موظف هستند که
از کل سطوح زیرکشت گندم آبی و دیمِ ،کیلگیری
دادن خسارت احتمالی ،نسبت
کنند تا در هنگام رخ
ِ
به تعیین درصد خسارت اقدام شود.

مجمع عمومي و پس از تصويب هيئت وزيران،

از محل اعتبار رديف بودجه كه در اختيار دولت

است ،پرداخت میشود.

اگر منابع مالی به هر دلیل تأمین نشود ،تکلیف

چه خواهد بود؟

طی  2تا  3سال اخیر ،منابع مالی به اندازه

کافی بوده و غرامتها ،بهتقریب ،در موعد مقرر

مهمترین چالش خشکسالی از نظر ارزیابی و

پرداخت شده است .فقط در سال زراعی اخیر با

بهطور کلی ،بیمه خشکسالی باید در مناطقی

بیمه بهطور مستمر ،پیگیر مطالبات خود از

مناسب کشت گندم دیم نیست؛ بیمه خشکسالی

نشدن غرامتها نیز ،در صورت رضایت تولیدکننده،
ِ

امور اجرایی صندوق بیمه کشاورزی چیست؟

پیاده شود که مناسب کشت است .در جایی که
انجام نشود یا در مناطق مربوط به عرصه منابع
طبیعی هم ،با وجود برداشت خوب [محصول]

کمبود اعتبار روبهرو شدهایم [که البته] صندوق
دولت است .در آغا ِز سال زراعی جدید و پرداخت

مبلغ حقبیمه با غرامت ،تهاتر خواهد شد.

«سپاس از همراهی شما»

11

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

رهــــاورد
دانـــش و
پژوهـــش

سال هجدهم /شماره 68

(مقالههایعلمی)

ارزیابیکاربرد شاخصهای
خشکسالی در تعیین بیمه خسارتهای خشکسالی
علی اکبر دماوندی

*

بازنگری و تکمیل :گروه ویرایش (م .ن .س)
چکیده

فعالیتهای بخش کشاورزی ،به دلیل وابستگی زیاد به شرایط محیطی ،با ریسک

میان ،خشکسالی ،یکی از مخاطرههای طبیعی و پرتکرار اقلیمی است که اثرهای

مشارکت در پذیرش ریسک است که از را ِه مشارکت تولیدکنندگان در پذیرش

اثرهای ناگوار (سوء) برخاسته از خشکسالی سبب وارد آمدن خسارتهای بسیار و

زیادی همراه است .از سویی ،بیمه محصوالت کشاورزی ،در اصل سازوکاری برای
دادن خطر ،از زیاندیدن تولیدکننده جلوگیری میکند یا درامد
ریسک هنگام روی
ِ

ناگوار (سوء) بر دیگر بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی جامعه دارد.
هدر رفتن سرمایههای انسانی میشود که نتیجه آن ،ایجاد ریسکهای گوناگون

وی را باثبات میسازد .با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی در کشور و استفاده

با شدتوضعفهای متفاوت است .در واقع ریسک خشکسالی ،حاصل در

برای پیشبینی و مدیریت آن ،کاهش ریسک تولید محصوالت کشاورزی با

مشخص و تحت درجهای معین از آسیبپذیریهای اقتصادی ،اجتماعی و

از فناوریهای نوین در پایش و مدیریت بالهای طبیعی بخصوص خشکسالی،

استفاده از بیمه محصوالت ،از ارزشی ویژه برخوردار است .از همین رو ،بررسی

بهکارگیری شاخصهای خشکسالی از جمله مسائل بسیار مهمی است که

بتازگی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران مربوط به ریسک خشکسالی

قرار گرفته است .در این پژوهش ،مروری بر مطالعات صورتگرفته در زمینه
بهکارگیری شاخصهای خشکسالی بویژه شاخصهای سنجش از دور در تعیین

بیمه خسارتهای خشکسالی در ایران و جهان خواهیم داشت .پژوهشهای
انجامشده نشان میدهند؛ استفاده از شاخصهای خشکسالی در سامانههای
ملی و بینالمللی ،در حال توسعه است و این شاخصها از کارایی بسیار مناسبی

برای این منظور برخوردارند .از جمله مزیتهای نسبی روشهای سنجش از دور،
پوشش مکانی و زمانی مناسب و نیز هزینه مناسب آنها نسبت به روشهای
دستی است .محصوالت و فناوریهای مبتنی بر شرایط پوشش گیاهی و

شرایط حرارتی ( NDVIو  )LSTو نیز شاخصهای سری زمانی برگرفته از آنها

( TCI ،VCIو  )VHIاز قابلیتهای خوبی برای تعیین شدت خشکسالی و

به دنبال آن ،بیمه خسارتهای خشکسالی برخوردار هستند .بنابراین ،رویکرد
آینده صنعت بیمه میباید به سوی تغییر رویکرد در ایجاد و استفاده از چنین
سامانههایی باشد.

کلیدواژهها:

شاخصهای خشکسالی ،هواشناسی ،سنجش از دور ،بیمه کشاورزی،

خسارت.

مقدمه

ر تأثیر پدیده خشکسالی با شدت و احتمال
دسترس قرار گرفتن یک منطقه ،زی ِ
زیستمحیطی ،تعریف میشود .ازاینرو ،ارزیابی و مدیریت ریسک خشکسالی
بهمنظور کاهش اثرهای آن و برنامهریزی مناسب برای خشکسالیهای آینده

اقدامی ضروری است ( .)2از سویی ،با توجه به اثرهای تغییر اقلیم بر فراوانی

و شدت وقوع خشکسالیها ،آگاهی از تغییرات وضعیت ریسک خشکسالی
میتواند گامی مهم در کاهش خسارت خشکسالی در بخشهای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و مانند آن باشد.

در این راستا« ،بیمه محصوالت کشاورزی» ،سازوکاری برای مشارکت در ریسک

است که در عمل ،موجب انتقال ریسک از بیمهگذار به مؤسسههای بیمهکننده
دولتی یا خصوصی میشود .در سالهای اخیر ،سازوکارهای گوناگونی برای

رویارویی یا مقابله با مشکلهای بیمه سنتی کشاورزی ایجادشده است .یکی

مهمترین آنها ،بیمه
از این سازوکارها ،انواع بیمههای شاخصمحور بوده که از
ِ

شاخص آبوهوایی است که بهگونهای متفاوت عمل میکند  .این نوع بیمه
برای مقابله با خسارت سیستماتیک ،ازجمله خشکسالی و دماهای نامناسب
طراحیشده است .در این نوع بیمه ،مبنای پرداخت غرامت ،شاخصهای اقلیمی،

مانند میزان بارندگی و دماست که همبستگی باالیی با تولید دارند .هرچند
استفاده از شاخصهای دما و بارش مبتنی بر ایستگاههای هواشناسی ،دارای

نبودن دادههای بهدستآمده
ضعفهای فراوانی به دلیل نقطهای بودن و دقیق
ِ

است که بر سر آن ،مناقشه و بحث فراوان وجود دارد .با رشد فناوریها و

استفاده از سیستمهای اطالعات و ارتباطات جغرافیایی و استفاده از ماهوارهها
در پایش سوانح طبیعی ،رویکرد جدیدی در سطح جهان در صنعت بیمه
شکلگرفته است که با سرعت و دقت بتوان مناطق مختلف را پایش و میزان

ریسک ،بهطورمعمول ،بهعنوان ترکیبی از احتمال رویداد یک واقعه (مانند

خسارت را تعیین کرد .با توسعه این فناوری و استفاده از شاخصهایی که ارتباط

رفتن سرمایههای انسانی است که این نیز خود
سبب پدیدآمدن خسارتها و هدر
ِ

حق بیمههای برگرفته از خشکسالی را تسهیل کرد و سرعت و دقت ارزیابی را در

خشکسالی) و پیامدهای منفی آن شناخته میشود .مخاطرههای طبیعی،
به ایجاد ریسکهای فراوانی میانجامد .ریسک در فعالیتهای کشاورزی ،شرایط

ناپایداری را فراهم میکند که تولید محصوالت کشاورزی را به مخاطره میاندازد
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و باعث ایجاد خسارتهای مالی و احساس ناامنی در کشاورزان میشود .در این

* استادیارمؤسسه آموزشوترویجکشاورزی،سازمانتحقیقات ،آموزشوترویجکشاورزی

زیادی با کمیت و کیفیت پوشش گیاهی دارد؛ میتوان موضوع تعیین غرامت و

کارشناسی خسارت بیمه افزایش داد.

ارزیابی منابع مختلف مرتبط نشان میدهد که جامعه جهانی به سوی ارزیابی

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

ارزیابیکاربرد شاخصهای خشکسالی در تعیین بیمه خسارتهای خشکسالی
مخاطرههای طبیعی (مانند خشکسالی) در سطح جهانی رفته است تا بتواند

خدمات و کشاورزی است .بیمه محصوالت کشاورزی ،ابزار مهمی برای اجرای

استفاده از دادههای ماهوارهای؛ هواشناسی برای دما و بارندگی ،ماهوارههای

ترویج روشهای نوین زراعی  -دامی ،بهزراعی ،جلوگیری از مهاجرتهای بیرویه

اقدامهای پیشگیرانه را در این زمینه انجام دهند .ایجاد سیستمهای پایش با
پایش سطح زمین که میزان آبهای زیرزمینی ،رطوبت خاک ،دمای سطح خاک
و سبزینگی را دریافت میکنند؛ همگی درحال توسعه و تکمیل در سطح ملی و

جهانی است .این دادهها با استفاده از مدلهایی که در مناطق مختلف جهان
کالیبره شدهاند؛ اطالعت موردنیاز را برای کارشناسان و تحلیلگران فراهم
ِ
تحت ِوب ،بهمنظور عرضه اطالعات
میسازند .در این راستا ،ایجاد پُرتالهای

پردازششده به تمام کشورهای جهان شکلگرفته است و روزبهروز گسترش

مییابد .برای ایجاد این سطح از کار در کشورمان و بویژه در مناطق خاص،

نیازمند ایجاد زیرساختهای فنی (سختافزار و نرمافزار) و انسانی (نیروهای

سیاستهای توسعه بخش کشاورزی ،منطقهای کردن ترکیب کشت مطلوب،

روستاییان ،و درنهایت ،رسیدن به هدفهای توسعهای در بخش کشاورزی است.
از دیگر سو ،بیمه محصوالت کشاورزی ،ابزار مدیریت ریسک برای تحقق هدفهای

تولیدی ،سازوکاری در ایجاد محیط امن برای درامد برگرفته از تولید محصوالت
کشاورزی ،حمایت از کشاورز در برابر حوادث خسارتزای طبیعی ،تضمینکننده
حیات تولید زراعی و حفظ سالمت و پایداری سازوکار اعتبار رسانی در بخش
کشاورزی است .بیمه محصوالت کشاورزی ،در اصل ،سازوکاری برای مشارکت

در پذیرش ریسک است که از را ِه مشارکت تولیدکنندگان در پذیرش ریسک هنگام

دیدن تولیدکننده ،جلوگیری میکند یا درآمد وی را باثبات
دادن خطر ،از زیان
روی
ِ
ِ

کارشناسی خبره) هستیم و همراستا با آن ،نیاز به ارتباط با دیگر کشورهای

میسازد .بیمه محصوالت کشاورزی بر اساس شاخصهای آبوهوایی ،بهمنظور

مانند امریکا ،اروپا ،چین و هندوستان داریم که از دانش فنی و تجربه درازمدتی

طراحیشدهاند .چنین طرحهایی ،فقط بر اساس شاخصهای آبوهوایی (بویژه

جهان و عضو شدن در سازمانها و مراکز دانشگاهی از کشورهای گوناگون
در این باره برخوردارند.

 -بیان مسئله و اهمیت موضوع

پوشش خسارتهای واردشده به محصوالت درنتیجه شرایط آبوهوایی،

شاخصهای دما و بارندگی) است که همبستگی باالیی با عملکرد محصول دارند
و پرداخت خسارت بر اساس شاخصها صورت میگیرد.

نظر به اهمیت بخش کشاورزی و توسعه کشاورزی در کشور (بویژه

یکی از مهمترین پیامدهای مستقیم خشکسالی ،کاهش مقدار پوشش

با توجه به شرایط تحریم در دیگر بخشها) ،استفاده از فناوریهای نوین در

خاک و میزان حرارت خاک است .در واقع ،با وقوع خشکسالی ،تعادل رطوبت و

مدیریت آن ،و کاهش ریسک تولید محصوالت کشاورزی با استفاده از بیمه

ر تأثیر میزان رطوبت
گیاهی است .از سویی ،میزان سالمت و شادابی گیاهان زی ِ
حرارت جو و خاک بههم میخورد که اثر سریع آن در پوشش گیاهی منطقه،

پدیدارشدن
محسوس است .با کاهش پوشش گیاهی ،شرایط محیطی برای
ِ

مشکلهای مختلف همچون فرسایش خاک ،افزایش میزان رواناب سطحی و
دادن سیل و مانندآن فراهم میشود .بر این اساس ،ارزیابی اثرهای
خطر رخ
ِ
خشکسالی روی پوشش گیاهی ،از اهمیت زیادی برخوردار است .در این زمینه،

استفاده از روشهای سنجشازدور برای ارزیابی اثرهای خشکسالی ،یکی از

پایش و مدیریت بالهای طبیعی بخصوص خشکسالی برای برنامهریزی و
محصوالت ،از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است .در این میان ،پرداختن

به محصوالت راهبردی (استراتژیک) مانند گندم و بویژه نوع دیم آن (که بیش
از دیگر محصوالت به آبوهوا و شرایط اقلیمی بستگی دارد)؛ استفاده درست

از شرایط آبوهوایی و شناخت ابزارهای الزم برای اجرای سودمند طرحها برای

بهکار گرفتن پتانسیلهای آبوهوایی و افزایش تولید محصوالت کشاورزی،
میتواند سودمند باشد .فناوری سنجشازدور و استفاده از تصاویر ماهوارهای

کارامدترین روشهای شناختهشده است .برای تعیین میزان شدت و وسعت

برای ارزیابی خسارتهای محصوالت کشاورزی ،بخصوص محصوالت دیم که

زمینه بهکار میروند؛ بر پایه معیارهای هواشناسی استوارند و متغیرهایی مانند،

است.از همین رو در این مطالعه ،در نظر است تا امکان استفاده از شاخصهای

خشکسالی نیز از شاخصها استفاده میشود .بیشتر شاخصهایی که در این

میزان رطوبت خاک ،دما یا بویژه میزان بارش را مورد بررسی قرار میدهند .با

فراهم شدن دادههای ماهوارهای متفاوت و فراگیرشدن استفاده از آنها ،مطالعه
خشکسالی نیز با استفاده از این فناوری ،امکانپذیر شده است .با استفاده از

شاخصهای سنجشازدور میتوان خشکسالی را از را ِه پیامدها یا آثاری که بر

گیاهان طبیعی و کشاورزی دارد ،مطالعه کرد و درنتیجه ،به نتایج دقیقتر و

مؤثرتری برای مدلسازی خشکسالی دستیافت .هماینک تصاویر ماهوارهای

بهطور منظم و باقدرت تفکیک مکانی ،زمانی ،طیفی و رادیومتری باال ،از سطح
زمین تهیه میشوند و میتوانند شرایط نظم و گستردگی فضایی را فراهم کنند.

عوامل دما و بارندگی در آن نقش مهمی بازی میکند؛ از اهمیت واالیی برخوردار
سنجشازدور برگرفته از تصاویر ماهوارهای برای ارزیابی خشکسالی در مناطق
دیم و کاربرد آن در پرداخت خسارت بیمه خشکسالی ،مورد بررسی قرار گیرد.

برای این منظور ،با مروری بر مطالعات انجامشده در این زمینه و ارزیابی موردی

استفاده از این شاخصها در تعیین شدت خشکسالیها و پرداخت غرامت
خشکسالیها در جهان و ایران ،استفاده از شاخصهای ماهوارهای برای براورد

خسارت و پرداخت غرامت بیمه خشکسالی تا امکان براورد خسارت و پرداخت
غرامت با استفاده از این فناوری ،مورد بررسی قرار گرفته است.

از دیگر مزیتهای استفاده از سنجشازدور نسبت به روشهای عادی هواشناسی،

میتوان به افزایش نقاط نمونهبرداری ،سطح پوشش وسیعتر ،قدرت تفکیک
زمانی باالتر و هزینه کمتر ،اشاره کرد.

از سویی ،استفاده از ابزار بیمه ،بهمنظور کاهش ریسک ،از را ِه توزیع آن در

میان بهرهبرداران ،میتواند جایگاه خاص و اهمیت فراوانی داشته باشد .ازاینرو،

استفاده خردمندانه (عقالیی) از ابزار بیمه در سطوح و زمینههای مختلف،

ازجمله بیمه عوامل انسانی فعال در بخش کشاورزی ،بیمه محصوالت،
عوامل تولید و فراوردههای بخش کشاورزی ،بیمه سرمایهگذاریها و منابع

پایه و یا طراحی الگوی مناسبی برای بیمه در مقابل عوامل خطرآفرین مانند
سیل ،زلزله ،سرما و گرمای زیاد و طاقتفرسا ،یخبندان ،خشکسالی ،بارندگی

بیموقع ،توفان ،آفتها و بیماریها ،هجوم حشرات و حیوانات وحشی؛ همگی از

لوازم ضروری و اجتنابناپذیر برای ایجاد تعادل در جذابیت بخشهای صنعت و
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 -مفاهیم و تعاریف پایه

 -خشکسالی :موقعیت یا شرایطی است که در آن محدودیتهایی همچون

بودن میزان بارندگی ،افزایش تبخیر  -تعرق ،کاهش سطح آب رودخانهها و
کم
ِ
مانند آن ،در مقایسه با شرایط طبیعی ایجاد میشود.

 -خشکسالی هواشناسی :یا آبوهوایی ،برگرفته از کمبود بارندگی است که

در صورت تداوم ،به خشکسالی هیدرولوژی و کشاورزی میانجامد.

 -خشکسالی کشاورزی :عبارت است از یک دوره ممتد کمبود بارش که باعث

تنش خشکی و تغییرات فیزیولوژیکی گیاهان و آسیب زدن به محصوالت زراعی
و باغی و نیز کاهش عملکرد محصول میشود.

ِ
صورت کاهش جریان
 -خشکسالی هیدرولوژیکی :این نوع از خشکسالی ،به

رودخانهها و ا ُفت سطح آب زیرزمینی تظاهر میکند که دادههای اصلی آن،
جریانهای سطح االرضی و زیرزمینی میشود.

 -در دسترس (در معرض) خطر بودن :میزان سرمایههای مالی و انسانی و

همه داراییهای موجود در منطقه خطر (مانند منطقه سیلزده) که در دسترس
پدیدآمدن خسارت قرار دارند .اندازهگیری میزان در دسترس خطر
یا معرض
ِ
ر تأثیر خطر است.
بودن دربردارنده تعداد افراد یا سرمایههای زی ِ

 -خطرپذیری (ریسک) :ترکیب احتمال یک خطر و تأثیرهای منفی برامده از آن

است .ریسک در فعالیتهای کشاورزی ،عبارت است از شرایط ناپایداری که تولید

محصوالت کشاورزی را به مخاطره میاندازد و باعث ایجاد خسارتهای مالی و

احساس ناامنی در روحیه و زندگی کشاورزان میشود.

 -ریسک (خطرپذیری) خشکسالی :ترکیبی از احتمال وقوع خشکسالی و تأثیر

بالقوه آن بر زندگی انسانها ،محیطزیست و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی

است.

ر تأثیر از
 -نقشههای پهنه خشکسالی :نقشههایی که نمایانگر سطح زی ِ

 -خشکسالی اجتماعی – اقتصادی :با انواع دیگر خشکسالی تفاوت میکند؛

خشکسالی با شدتهای مختلف و احتمال وقوع متفاوت هستند .این نقشهها،

آب ،علوفه دام و نیروی برقابی بوده که به بارندگی وابسته است .در زمان

خشکسالی؛ و در سه احتمال -1 :با احتمال خیلی کم  -2سیالب با احتمال وقوع

زیرا منعکسکننده رابطه میان عرضه و تقاضای کاالها و ابزار اقتصادی مانند

خشکسالی ،نهتنها ورودیهای تأمینکننده آبهای سطحی و زیرزمینی کاهش

پیدا میکنند؛ بلکه از سوی دیگر ،تقاضا برای استفاده از این منابع بهطور
چشمگیر و فزایندهای افزایش مییابد.

 -خطر :یک پدیده ،فعالیت انسانی یا شرایط خطرناک است که میتواند

موجب مرگ و آسیب بهسالمتی موجودات زنده ،خسارت به سرمایهها و تلفات

شود.

عموماً در پنج شدت -1 :خیلی شدید  -2شدید  -3متوسط  -4کم و  -5بدون

متوسط و  -3خشکسالی با احتمال وقوع باال ،تهیه میشوند.

 -نقشههای خطر خشکسالی :نقشههایی که از ترکیب نقشههای پهنه

خشکسالی با پارامترهای رطوبتی خاک ،بهدست میآید.

 -نقشههای خطرپذیری (ریسک) خشکسالی :نقشههایی که اثرهای منفی

بالقوه خشکسالی را با احتمال مختلف نشان میدهند و با استفاده از عواملی

مانند تعداد شاخص ساکنان منطقه درگیر با خشکسالی ،نوع فعالیتهای

 -آسیبپذیری :ویژگیها و شرایط یک جامعه یا منطقه که موجب میشود

ر خشکسالی ،سرمایههای موجود در منطقه (که در
اقتصادی منطقه زیرتأثی ِ

ر تأثیر عوامل فیزیکی،
آسیبپذیری ،مجموعهای از شرایط و فرایندهای زی ِ

خسارت محتمل و دیگر شاخصهای مشابه فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و

در برابر خسارتهای برامده از یک خطر ،آسیبپذیر باشد .به دیگر سخن،

اجتماعی ،محیطی و اقتصادی است که قابلیت تأثیرگذاری خطرهای طبیعی

را افزایش میدهد و بهوسیله پتانسیل یک خطر طبیعی و توانایی واکنش

(عکسالعمل) و رویارویی (مقابله) با آن خطر ،تعیین میشود.

صورت آسیب برخاسته از خشکسالی ،موجب خسارتهایی میشوند) ،میزان
زیستمحیطی ،نشان داده میشود.

 -بیمه محصوالت کشاورزی

بیمه محصوالت کشاورزی ،عبارت است از :تضمین جبران سهمی از

خسارتهای واردشده بر دادهها و ستادهها و عوامل بالفعل الزم برای عملیات

اقتصادی در فاصله پیش از تولید تا مصرف محصوالت ،در مقابل خطرهای
پیشگیریناشدنی ،بهشرط آنکه پیشبینی احتمال وقوع خطرها ،امکانپذیر

باشد .بیمه محصوالت کشاورزی ،در اصل سازوکار مشارکت در پذیرش ریسک

دادن خطر،
است که از را ِه مشارکت با تولیدکنندگان در پذیرش ریسک هنگام روی
ِ

دیدن تولیدکننده ،جلوگیری میکند و یا درامد وی را باثبات نگهمیدارد.
از زیان
ِ

 -بیمه هزینه تولید

این نوع بیمه ،بر اساس حداکثر تعهد پرداخت بر اساس هزینه انجامشده

دادن خطر ،میزان غرامت،
(هزینه تولید) محاسبه میشود و در صورت روی
ِ

متناسب با مرحله پیشرفت عملیات زراعی و هزینههای انجامشده ،محاسبه

و پرداخت خواهد شد.

 -بیمه هزینه ارزش تولید

ر
در این نوع بیمه ،میزان محصول در مقابل عوامل خطر مشخص ،زی ِ
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ارزیابیکاربرد شاخصهای خشکسالی در تعیین بیمه خسارتهای خشکسالی
دادن خطر ،خسارت واردشده از سوی
پوشش بیمه قرار میگیرد و در صورت رخ
ِ

بازپرداخت بدهیها ،بسنده نباشد و همراه با افزایش نسبی بدهی به سرمایه،

ارزیاب ،مشخص ،و غرامت ،متناسب با گزینههای انتخابی به کشاورز پرداخت

ریسک مالی یک واحد کشاورزی افزایش مییابد.

میشود .قیمت مبنا برای پرداخت غرامت نیز ،قیمت تضمینی مصوب شورای

 -ریسک انسانی

اقتصاد است .هماکنون این نوع بیمه برای بیشتر محصوالت در کشور ،در

بیماری یا حتی فوت کارگران مزرعه است که بر فعالیتهای کشاورزی اثر

دست انجام است.

میگذارد.

 -بیمه تضمین تولید یا بیمه عملکرد

 -شاخصهای خشکسالی

ر تأثیر قرار
در این نوع بیمه ،همه خطرها تضمین میشوند که تولید را زی ِ

شاخصها ،یکی از ابزارهای مهم و اساسی در مطالعات پدیدههای پویا هستند

میدهند و به کاهش تولید میانجامند و در صورت افت تولید ،غرامت متناسب

که در زمان و مکان تغییر میکنند .شاخصهای خشکسالی نیز ،ابزار مناسبی

با آن ،محاسبه و پرداخت خواهد شد.

برای ارزیابی میزان ،شدت ،تداوم خشکسالی و مواردی از این دست در یک

 -بیمه شاخص آبوهوایی

منطقه هستند .شاخصهای خشکسالی ،سنجشهای کمی هستند که سطوح

این بیمه بهمنظور پوشش خسارتهای واردشده به محصوالت ،درنتیجه

خشکسالی را بهوسیله همانندسازی و تلفیق دادهها از یک یا چندین متغیر،

شاخصهای آبوهوایی و بویژه شاخصهایی است که همبستگی باالیی با عملکرد

شاخصهای خشکسالی ،با اعداد ریاضی نشان داده میشوند تا برای تصمیمسازی

شرایط آبوهوایی طراحیشده است .چنین طرحهایی فقط بر اساس

مانند بارندگی و تبخیر و تعرق ،به یک مقدار عددی واحد توصیف میکنند.

محصول دارند.

مورداستفاده قرار گیرند .شاخصهای خشکسالی ،نمایانگر میزان بارندگی دوره
مشخصی نسبت به گذشته هستند و هر شاخصی نیز ،مورداستفاده خاص

 -انواع ریسک کشاورزی

خود را دارد ( .)7شاخصهای مختلفی برای پایش خشکسالی تعریف شدهاند که

 -ریسک عملکرد یا ریسک تولید

هر شاخص ،تنها یک یا چند پارامتر خشکسالی بهوقوع پیوسته را میسنجد.

منظور از ریسک عملکرد ،تغییرپذیری در میزان عملکرد محصول است که

برای پایش خشکسالی بهصورت جامع و فراگیر ،بهطورمعمول ،الزم است

میزان عملکرد برای یک محصول در مناطق مختلف ،متفاوت است و به نوع

مؤثری در کاهش خسارتهای برامده از آن در بخشهای مختلف داشته باشد.

در بیشتر مواقع ،برامده از تغییر در شرایط آبوهوایی است .البته تغییرپذیری

شاخصهای مختلفی محاسبه شود .پیشبینی خشکسالی میتواند نقش

خاک ،آبوهوا و روش تولید بستگی دارد.

پیشبینی این پدیده خزنده،وابسته (منوط) به تعریف دقیق آن و چگونگی مرتبط

ساختن با پدیدههای مؤثر بر آن در دورههای زمانی گذشته است .در این ارتباط،

 -ریسک قیمت

شاخصهای متنوعی تعریفشدهاند که به نظر میرسد ،تخمینهای متفاوتی از

منظور از ریسک قیمت ،کاهش یا افزایش قیمت محصول ،تغییر قیمت

خشکسالی داشته باشند .شاخصهای خشکسالی نیز همانند خود خشکسالی،

ابزارآالت کشاورزی و مواد اولیه تولید است.

به چهار دسته خشکسالی هواشناسی ،کشاورزی ،هیدرولوژیکی و اقتصادی -
اجتماعی تقسیم میشوند .نمودار شماره  ،1ترتیب وقوع انواع خشکسالی و

 -ریسک مالی

عوامل مؤثر بر وقوع آنها را نشان میدهد:

در هر زمان که کشاورز وام میگیرد؛ امکان دارد که درامد آینده وی برای

متغیرهای طبیعی آبوهوا

خشکسالی
هواشناسی

کمبود بارش
(شدت ،مدت و فراوانی)

درجه حرارت باال ،وزش باد شدید ،کاهش رطوبت،
افزایش میزان تابش و کاهش ابرناکی

کاهش نفوذپذیری ،رواناب ،نفوذ
عمقی و شارژ آب زیرزمینی

افزایش
تبخیر و تعرق

خشکسالی
کشاورزی

زمان

کمبود آب
استرس آب در گیاه ،کاهش بیوماس و تولید

خشکسالی
هیدرولوژیکی

کاهش جریان آب ،جریان در رودخانه ،دریاچه و مخازن
کاهش زمینهای مرطوب و زیستگاه حیاتوحش

اثرهای محیطی

اثرهای اجتماعی

اثرهای اقتصادی

نمودار شمار  :1ترتیب وقوع انواع خشکسالی و عوامل مؤثر بر وقوع آنها
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 -شاخصهای خشکسالی هواشناسی

کاربرد شاخصهای خشکسالی در خالصهسازی بسیاری از پارامترهای مؤثر

بر خشکسالی ،در سطوح مختلف برای برنامهریزان کشور ،سودمند است.
نمایههای خشکسالی ،بر مبنای یک یا چند متغیر اقلیمی محاسبه میشوند.
هماکنون در جهان ،از شاخصهای گوناگونی با توجه به نوع خشکسالی

استفاده میشود .ازجمله شاخصهایی که برای ارزیابی شدت و خشکسالی
کشاورزی مورداستفاده قرار میگیرند ،میتوان به «شاخص شدت خشکسالی

پالمر» ( )PDSIو « شاخص رطوبت گیاه» ( ،)CMIاشاره کرد .این شاخصها،

پدیده خشکسالی کشاورزی در ایران ،از شاخصهای خشکسالی هواشناسی و

هیدرولوژیکی استفاده میشود که البته نتایج بهدستآمده ،دقیق نیست.

 -شاخص درصد نرمال ()PN

2

یک شاخص بسیار ساده است که میانگین بارش درازمدت را مبنا قرار

میدهد و وضعیت خشکی را بر پایه درصدی از میانگین تعیین میکند .درصد

نرمال میتواند برای دورههای ماهانه ،فصلی و ساالنه ،شاخص خوبی برای ارزیابی

دورههای خشک باشد .این شاخص به علت سادگی ،جامعیت و انعطافپذیری

ترکیبی از بارندگی ،ذخیره رطوبتی و نیاز رطوبتی ،بر اساس محاسبه بیالن آبی

زیاد ،بهعنوان شاخص مهمی مورداستفاده پژوهشگران است و به روش زیر

این شاخصها که در کشور آمریکا و بعضی دیگر از کشورهای جهان ،بارها و

نرمال ،در جدول شماره  ،1نشان داده شده است:

هستند که نخستینبار از سوی دانشمندی بهنام «پالمر »1ارائهشده است.
بارها مورداستفاده قرارگرفته؛ دارای معایب و مزیتهای مختلفی است .در این

شاخصها ،به همه پارامترهای مؤثر بر فرایند خشکسالی ،مانند حساسیت گیاه
به کمآبی در مراحل مختلف رشد و نوع محصول زراعی ،توجهی نشده است .از
دیگرسو ،به دلیل نیاز به در اختیار داشتن اطالعات زیاد برای محاسبه ،استفاده

از این شاخص در ایران ،مشکل و یا غیرممکن است .از این نظر برای ارزیابی

محاسبه میشود و طبقهبندی دورههای خشک نیز بر مبنای شاخص درصد

 :مقدار بارش

 :میانگین درازمدت بارش است.

جدول شماره  :1طبقهبندی دورههای خشک بر مبنای شاخص درصد نرمال
شدت دورههای خشک

مقدار شاخص PN

خفیف

 70تا %80

متوسط

 55تا %75

شدید

 40تا %55

بسیار شدید

< %40

 -شاخص بارش استانداردشده ()SPI

نمایه (شاخص) بارش استاندارد ،از بهترین و جامعترین و درهمینحال،

میانگین بارشهای رخداده طی یک دوره آماری ،انحراف معیار دادهها نیز

برشمرده میشود .اساس این شاخص ،انحراف از میانگین نسبت به انحراف

از مقدار بارندگی هرسال آماری به انحراف معیار جامعه یا نمونه ،محاسبه

سادهترین روشهای مطالعه خشکسالی و ترسالی و خصوصیتهای آنها
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معیار دادههای آماری است .بهدیگرسخن ،در این روش افزون بر انحراف از

مورداستفاده است؛ بهگونهایکه نسبت اختالف میانگین جامعه یا نمونه

1- Palmer
2- Percent of Normal
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ارزیابیکاربرد شاخصهای خشکسالی در تعیین بیمه خسارتهای خشکسالی
میشود .تعیین وضعیت خشکسالی نیز با استفاده از رابطه زیر ،انجام میگیرد

 : Piبارش سال مفروض به میلیمتر

داده شده است.

 : SDانحراف بارش ایستگاه

و طبقات مختلف نمایه بارش استانداردشده ( )SPIنیز در جدول شماره  2نشان

̅ : Pمیانگین بارش درازمدت ایستگاه

جدول شماره  :2طبقات مختلف نمایه بارش استانداردشده ()SPI
ویژگی بارشی

مقادیر نمایه

ترسالی بسیار شدید

 2و بیشتر

خیلی مرطوب

 1/5تا 1/99

ترسالی متوسط

 1تا 1/49

ترسالی ضعیف

 0/5تا 0/99

تقریباً نرمال

 -0/49تا 0/49

خشکسالی ضعیف

 -0/5تا -0/99

خشکسالی متوسط

 -1تا -1/99

خشکسالی شدید

 -1/5تا -1/99

خشکسالی بسیار شدید

 -2و کمتر

 -شاخص رطوبت محصول

این شاخص که یک روش هواشناسی برای پایش هفتگی رطوبت محصوالت

زراعی است؛ همراه با شاخص دورههای خشک پالمر ارائه شد .از آنجا که برای

پایش شرایط ترسالی و دورههای خشک هواشناسی در درازمدت ،از شاخص

پالمر استفاده میشود؛ بنابراین میتوان برای پایش شرایط کوتاهمدت از آن

شاخصها بهکار رود.

 -شاخص NDVI

9

روز و همکاران تهیه
این شاخص ،در سال  1973برای نخستینبار از سوی ُ
10

شد NDVI .از شاخصهای مبتنی بر نسبت است که نشاندهنده ارتباط میان

بهره جست .در این روش ،بر اساس میانگین دما و مجموع بارش در هر هفته

پارامترهای پوشش گیاهی از جمله ،توده زنده برگ و سطح برگ سبز است و این

وضعیت نامناسب رطوبتی اظهارنظر کرد.

زیر محاسبه میشود:

در یک بخش اقلیمی ،نسبت به مقادیر آن در هفته قبل ،میتوان نسبت به

 -شاخصهای خشکسالی کشاورزی (ماهوارهای)

موضوع برای تشخیص پوشش گیاهی ارزش فراوانی دارد .این شاخص بهصورت

شاخصهای خشکسالی هواشناسی ،تنها برای یک محل معتبر هستند و از

که در آن  Rباند سرخ (قرمز) و  NIRباند فروسرخ (مادونقرمز) سنجنده

بودن این شاخصها
هواشناسی وابستهاند که این موضوع نیز از درخو ِر اعتماد
ِ

کاهش اثرهای اتمسفری و توپوگرافی و همچنین ،تصحیح تغییرات تابش

قدرت تفکیک مکانی برخوردار نیستند .این شاخصها به اطالعات ایستگاههای
میکاهد .در مقابل ،شاخصهای ماهوارهای با توجه قدرت تفکیک مکانی و زمانی

است.

ورودی خورشید ،از قابلیتهای این شاخص است؛ ولی تداخل میان خاک و

مناسب و نیز امکان بررسی شرایط مختلف ،بهطور مؤثری مورداستفاده قرار

گیاه را در محدوده باند فروسرخ (مادونقرمز) برطرف نمیکند .مطالعه رفتار

و نقطهضعفهای شاخصهای هواشناسی را برطرف میسازند .از سویی،

سطح جهانی ،پایش محصوالت کشاورزی ،مطالعات بیابانزدایی و خشکسالی،

میگیرند .افزون برآن ،این اطالعات مستقل از ایستگاههای هواشناسی است
شاخصهای ماهوارهای ،بسادگی دسترسپذیر (سهلالوصول) هستند و بر
اساس ویژگیهای طیفی باندها و اجسام ایجاد میشوند و در واقع اطالعات
چند باند را در یک باند خالصه میکنند .تمام شاخصهایی که از تصاویر

ماهوارهای استخراج میشوند و مورداستفاده قرار میگیرند؛ بر مبنای قوانین

تابش ،3انعکاس ،4عبور ،5جذب 6و گسیلمندی 7اجسام (که درمجموع ،رفتار

طیفی 8اجسام را تشکیل میدهند)؛ شناسایی و استخراج میشوند .از میان
شاخصهای ماهوارهای ،شاخصهای پوشش گیاهی در مطالعات خشکسالی،

بیشترین استفاده را به خود اختصاص میدهند که نظر به دارا بودن قدرت
مکانی و زمانی ،امکان مطالعه تأثیرهای کمآبی روی گیاه را نیز فراهم میسازند.
این مسئله سبب شده است تا سنجشازدور ،بهعنوان روشی برای استخراج
11- Vegetation Condition Index
12- Kogan

زمانی پوشش گیاهی ،مدلسازی آبوهوایی ،طبقهبندی پوشش گیاهی در

حفاظت محیطزیست ،بررسی تعادل میزان انرژی و آب در سطح جهانی ازجمله

کاربردهای شاخص  NDVIاست .دامنه تغییرات این شاخص بین  +1و  -1است.
شاخص  NDVIهمانند شاخص ( LAIشاخص سطح برگ) نشانگر سبزینگی

پوشش گیاهی است.

 -شاخص وضعیت پوشش گیاهی VCI

شاخص وضعیت گیاهی  VCIنخستینبار از سوی کوگان در سال 1995
11

12

ارائه شد و بهوسیله دامنهای از مقادیر  NDVIدرازمدت محاسبه و نرمال

میشود .این شاخص ،بهمنظور حذف اثر تفاوتهای آبوهوایی و توپوگرافی از

روی نتایج شاخص  NDVIطراحیشده است .بازه تغییرات این شاخص ،بین 0
7- Emissivity
8- Spectral Behavior
9- Normalized Difference Vegetation Index
10- Rouse et al.

3- Radation
4- Reflectance
5- Transmission
6- Absorption

17

صندوق بیمه کشاورزی
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تا  100است و مقادیر کم ،تنش گیاهی را نشان میدهد؛ بهگونهای که اگر مقدار

محتوای آبهای سطحی و ساختار مزوفیل اسفنجی در تاج پوشش گیاهی

رابطه زیر ،تعریف میشود.

خشک ،نه محتوای آب قرار دارد .ترکیب  NIRبا  SWIRتغییرات برگرفته از

 VCIبه صفر نزدیک شود ،خشکسالی شدید خواهد بود .این شاخص ،طبق

ساختار داخلی بر و محتوای ماده خشک را افزایش میدهد و دقت در بازیابی

که در آن  NDVImax ، NDVIminو  NDVIiبه ترتیب  NDVIمیانگین حداقل

درازمدت ،میانگین حداکثر درازمدت و ماه موردنظر برای هر پیکسل استVCI .

در مناطقی که ازنظر جغرافیایی ناهمگون هستند؛ نتایج بهتری را نسبت به
شاخص  NDVIارائه میدهند .از این شاخص میتوان برای مدلسازی تغییرات

پوشش گیاهی و مدلسازی خشکسالی تأثیرگرفته از اثرهای کوتاهمدت بارش

استفاده کرد (.)6

شاخص ناهنجاریهای  ، )NDVIA( ، NDVIشاخصی است که اختالف میان
13

مقدار  NDVIاز میانگین آن در یک دوره زمانی را بیان میکند.

میانگین  NDVIدر دوره زمانی موردنظر است .این شاخص،

تأثیرهای درازمدت بارش را روی محصوالت ،نمایش میدهد و برای مدلسازی
خشکسالی و تأثیرهای درازمدت بارش مناسب است.

داخلی تا حد زیادی انعکاس طیفی در فاصله  SWIRاز طیف الکترومغناطیسی

را کنترل میکند.

)NDWI= (NIR-SWIR) / (NIR+SWIR

 -شاخص NDDI

شاخص جدید خشکسالی گیاهی ،شاخص تنش خشکی ناحیهای است.

 -شاخص SVI

نسبت به میانگین میپردازد که این تغییرات با تقسیم کردن آن به انحراف

معیار ،بهصورت استاندارد درمیآید.

و

 -شاخص شرایط حرارتی TCI

شاخص شرایط حرارتی ()TCI
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را کوگان ،با استفاده از باندهای حرارتی

 AVHRRبرای تشخیص تنش گیاهی مرتبط با دما و نیز تنش برامده از رطوبت

مازاد توسعه داد .این شاخص برای تعیین دمای مرتبط با تنش پوشش گیاهی
استفاده میشود و بهصورت زیر محاسبه میشود:

 LSTmin ، LSTmaxو  LSTiبهترتیب میانگین حداقل دمای درازمدت ،میانگین

شاخص گیاهی استانداردشده  14SVIبه بررسی تغییرات شاخص NDVI

که در آن

محتوای آبهای سطحی را بهبود میبخشد .مقدار آب موجود در ساختار بر

)NDDI= (NDVI-NDWI) / (NDVI+NDWI

 -شاخص NDVIA

که در آن

ر تأثیر ساختار داخلی برگ و محتوای ماده
است؛ درحالیکه بازتاب  NIRزی ِ

حداکثر دمای درازمدت و دمای سطح زمین در ماه موردمطالعه است.

 -شاخص سالمت پوشش گیاهی VHI

بهمنظور دخیل کردن شرایط پوشش گیاهی و شرایط درجه حرارت سطح

زمین در ارزیابی خشکسالی و نیز ،رسیدن به یک شاخص نزدیک به زمان واقعی،

 ،به ترتیب میانگین و انحراف معیار  NDVIدر

دوره زمانی موردنظر است .این شاخص نیز ،تأثیرهای درازمدت بارش را روی

محصوالت ،نمایش میدهد و برای مدلسازی خشکسالی و تأثیرهای درازمدت
بارش مناسب است.

کوگان ،شاخص سالمت پوشش گیاهی ( )VHIرا که شاخصی است بر مبنای
ترکیب  VCIو  TCIمعرفی کرد .رابطه این شاخص به شرح زیر است:

)VHI= (0.5*VCI) + (0.5*TCI

مقدار این شاخص ،بین صفر تا صد تغییر میکند و مقدار صفر نشاندهنده

شرایط خشکی شدید و  100نیز ،نمایانگر شرایط مناسب است .همچنین

کوگان ،در سال  2001پیشنهاد کرد که از شاخص  VHIبرای طبقهبندی شدت

 -شاخص NDWI

شاخص  NDWIمشتق شده از باند نزدیک مادونقرمز ( )NIRو باند

مادونقرمز کوتاه ( )SWIRاست .بازتاب  SWIRمنعکسکننده تغییرات در

خشکسالی استفاده شود .بر این اساس ،بوییان و همکاران 16در سال ،2006

طبقهبندی زیر را برای شدت خشکسالی بر اساس شاخص  VHIمعرفی کردند
(جدول شماره :)3

جدول شماره  :3مقادیر شاخص  VHIو طبقات آن
مقادیر کمی طبقات خشکسالی

عناوین طبقات خشکسالی

10>VHI

خشکسالی بسیار شدید

20>VHI>10

خشکسالی شدید

30>VHI>20

خشکسالی متوسط

40>VHI>30

خشکسالی مالیم

40<VHI

بدون خشکسالی

بررسی مطالعات مرتبط در ایران و جهان

پدیده خشکسالی ،پدیدهای پیچیده با آثار و پیامدهای متفاوت است؛
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ازاینرو ،شاخصهای متفاوتی برای تعیین میزان شدت و وسعت خشکسالی

بهکار برده میشود .بیشتر شاخصهایی که در این زمینه بهکار میروند ،بر پایه
13- Anomaly of NDVI
14- Standardized Vegetation Index
15- Temperature Condition Index
16- Bhuiyan et al.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

ارزیابیکاربرد شاخصهای خشکسالی در تعیین بیمه خسارتهای خشکسالی
معیارهای هواشناسی استوارند و متغیرهایی مانند ،میزان رطوبت خاک ،دما

پیشرفت خشکسالی را نمایان میسازد و انجام اقدامهای الزم برای کاهش

قرار گرفتن دادههای ماهوارهای متفاوت و فراگیر شدن استفاده از آنها ،امکان

امون آسیبپذیری
نصیرنیا و زیبایی ( ،)1394در پژوهش انجام شده پیر
ِ

یا بویژه میزان بارش را مورد بررسی قرار میدهند ( .)5امروزه با در دسترس

مطالعه خشکسالی با استفاده از این فناوری فراهم شده است؛به گونهای که
با استفاده از شاخصهای سنجشازدور میتوان خشکسالی را از را ِه آثاری که

بر گیاهان و کشاورزی دارد ،مطالعه کرد و درنتیجه ،به نتایج دقیقتر و مؤثرتری
برای مدلسازی خشکسالی دستیافت  .هماکنون تصاویر ماهوارهای بهطور

منظم و با دقت تفکیک مکانی و زمانی باال ،از سطح زمین تهیه میشوند و
میتوانند شرایط نظم و گستردگی فضایی را فراهم کنند .از مزیتهای استفاده

از سنجشازدور نسبت به روشهای معمول هواشناسی ،میتوان به افزایش

نقاط نمونهبرداری ،سطح پوشش وسیعتر ،قدرت تفکیک زمانی باالتر و هزینه

کمتر اشاره کرد (.)8

اثرهای خشکسالی ،متناسب با میزان پیشرفت آن است (.)1

خشکسالی در ایران ،نتیجه گرفتند؛ از میان انواع آسیبپذیری مربوط به
خشکسالی که از عوامل تأثیرگذار بر ریسک خشکسالی است؛ اثر آسیبپذیری

فیزیکی ،بیش از آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی است .در معیار آسیبپذیری
اجتماعی ،زیرمعیار  GDPو اهمیت آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی ،یکسان

است .در معیار آسیبپذیری اقتصادی ،زیرمعیار تراکم جمعیت و در معیار
آسیبپذیری فیزیکی ،زیرمعیار تراکم جاده ،بیشترین اهمیت را به خود اختصاص
دادهاند .برپایه نتایج این مطالعه ،استانهای سمنان ،کرمان ،یزد ،سیستان و

بلوچستان و هرمزگان ،بهترتیب ،آسیبپذیرترین استانها نسبت به خشکسالی
به شمار میآیند .با توجه به این واقعیت که استانهای مختلف ،چه در زمینه

در آغاز ،پژوهشهای مرتبط با خشکسالی ،تنها به موضوع خصوصیتهای

آسیبپذیری نسبت به خشکسالی و چه در زمینه ابعاد مختلف آسیبپذیری

فراوانی میپرداخت که پس از مدتی ،پژوهشها در خدمت دیگر موارد ،مانند

به مدیریت خشکسالی بر مبنای مدیریت ریسک ،پیشنهاد میشود که در تدوین

خشکسالیهای هواشناسی ،کشاورزی و هیدرولوژیکی ،مانند شدت ،مدت و
تعیین مقادیر ریسکهای خشکسالی ،خشکسالی اقتصادی و اجتماعی و

ارتباط انواع خشکسالیها و نیز ارتباط خشکسالی با کمیتهای مرتبط با ریسک،
همچون بیمه و مانند آن قرار گرفت ( .)4از سویی ،تغییرات اقلیم ،افزون بر

تأثیر بر عملکرد محصوالت کشاورزی ،روی ریسک عملکرد محصوالت نیز اثر
میگذارد .در حالت کلی ،تغییرات شرایط آبوهوایی ،ازجمله عوامل اصلی

ریسک عملکرد در بخش کشاورزی بهشمار میآید .ریسک موجود در فعالیتهای
کشاورزی ،برگرفته از شرایط جوی ،قیمت و دیگر پدیدههای مربوط به بازار بوده

ر تأثیر فنّاوری جدید است و به سبب ناشناخته بودن اثر آنها بر
که خود نیز ،زی ِ
تولید و ریسکآمیز بودن ،همواره کاربردی محدود داشتهاند (.)3

نظر به اینکه وقوع خشکسالی بهصورت تدریجی است؛ انجام اقدامهایی برای

اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی ،تفاوت فراوانی با هم دارند؛ در راستای دستیابی

برنامهها و سیاستها ،به اثرهای متفاوت خشکسالی در استانهای مختلف،
توجه کافی شود .

در چند دهه اخیر ،استفاده از فناوریهای نوین در پایش خشکسالی ،رویکرد

نوینی بوده است .اطالعات سنجشازدور ،توانمندی باالیی برای بهبود دانش

علمی تحلیل خشکسالی و پارامترهای تأثیرگرفته از آن و نیز خصوصیتهای
خشکسالی و تأثیرهای این پدیده ،روی پوشش گیاهی دارد .در پژوهشی که
در زمینه ارتباط میان میانگینهای  SPIدر مراتع شمالی استان گلستان انجام
ِ
شد؛ ارتباط شاخصهای ماهوارهای و شاخص یک ،سه و شش ماهه SPI
مورد

محاسبه قرار گرفت .سپس نقشههای پهنهبندی با استفاده از سازوکار یا

مکانیسم پهنهبندی کریجینگ تهیه شد .در مرحله بعد ،با استفاده از تصاویر

کاهش خسارتهای برامده از آن ،امکانپذیر است .این کار فقط
مقابله با آن و
ِ

سنجنده  MODISو پس از انجام اصالحات موردنیاز این نوع از سنجنده بر

از فرایند برنامهریزی برای رویارویی یا مقابله با خشکسالی انجام میپذیرد .نظام

گردید .همچنین بهمنظور تطابق زمانی دادههای اقلیمی با تصاویر ماهوارهای،

شدن آشکا ِر عالئم آن ،انجامپذیر میسازد تا امکان
شدن آن را پیش از نمایان
ِ

 ،)2010انتخاب شد .در نهایت ،بهمنظور بررسی ارتباط ،از ضریبهای همبستگی و

با بررسی دقیق و منظم نشانههای خشکسالی و تحلیل آنها بهعنوان بخشی

یا سیستم پایش خشکسالی ،امکان پیشبینی وقوع خشکسالی یا بحرانی
تصمیمهای درست را برای کاهش خسارتهای اثرهای آن ،فراهم آورد .الزمه
این کار ،ارتباط دادن نظام پایش با نظام تصمیمگیری به کمک پیوندهای از

پیشتعریفشده میان درجات مختلف نشانههای خشکسالی است که میزان

تصاویر ،از سه شاخص  VCI ، NDVIو  SAVIنقشه پوشش گیاهی فراهم

پایه زمانی مشترک نُهساله ( 1380تا  ،)1389مطابق با سالهای میالدی ( 2002تا

رگرسیون خطی استفاده شد که نتایج بهدستآمده ،نشاندهنده ارتباط میان

شاخصهای تصاویر ماهوارهای با شاخص  SPIدر ماههای اوج رشد پوشش

گیاهی بود .همچنین همبستگی متوسط و خوب میان شاخصهای پوشش

گیاهی با میانگین متحرک سه و شش ماهه در فصول غیر رشد پوشش گیاهی

دیده شد و در فصول رشد پوشش گیاهی با میانگین متحرک یکماهه ،شاخص
 SPIبیشتر بود .

وقوع خشکسالی در بخش کشاورزی؛ همواره خسارتهای جبرانناپذیری را

بر تولید و سودآوری فعالیتهای این بخش ،تحمیل میکند .از دیرباز ،روش و

ابزارهای مختلفی پیش روی کشاورزان و سیاستگذاران برای مدیریت خسارتهای
برامده از این بالی طبیعی وجود داشته که یکی از مؤثرترین آنها ،استفاده از

برنامه بیمه محصوالت کشاورزی در برابر خشکسالی است .در این میان ،امروزه
بهمنظور افزایش کارایی سیاست بیمه خشکسالی ،الگوی جدیدی زیر عنوان

«بیمه آبوهوامحور» مورداستفاده قرار میگیرد .بیمه آبوهوامحور ،با تکیه
بر شاخصهای آبوهوایی ازجمله بارش ،ابزار مناسبی را برای کاهش خسارتهای

برامده از خشکسالی فراهم میآورد (ساالرپور.)1388 ،

پیشرفتهای مالی مربوط به فناوری اخیر در بازارهای بیمه ،میتواند بهعنوان

جایگزینی برای مبارزه با ریسک در کشاورزی باشد؛ بخصوص در مورد ریسک
آبوهوایی ،بازارهای سرمایه را میتوان یکی از راهحلهای مالی دانست که بیمه

کشاورزی را برای تولیدکنندگان ،در دسترس ساخته است  .افزایش خسارت
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برگرفته از بالهای طبیعی و احساس نیاز بیشتر برای براورد خسارت واردشده،

تصاویر ماه یا فصل بخصوصی تولید میشود و برای یک دوره زمانی چندماهه یا

مربوط به ماهوارههای هواشناسی ،ماهوارههای تصویرسازی و سیستم

آن ماه خاص در ماههای خاص ،تولید میشود .در ادامه ،در محل ایستگاههای

سبب پیشرفتهای خوب فناوری در این زمینه شده است .بیشتر این نوآوریها،
رایانهای هشداردهنده است .ویژگی پارامتریکی ابزارهای متکی بر شاخص و نیز،

پیشرفتهای فناوری سبب شدهاند تا بسیاری از محدودیتهای سنتی موجود بر

هواشناسی ،مقادیر مربوط به شاخصها در بازههای زمانی ماه یا فصل برای
سالهای موردمطالعه ،استخراج میشود و سپس با در دست داشتن

سر راه بیمه کشاورزی ،از جمله ،هزینههای باالی اجرایی ،مخاطرههای اخالقی،

اطالعات سطح و تولید محصوالت کشاورزی و نیز مقادیر غرامت پرداختی در

شاخصهای آبوهوایی ،میتوانند ابزار مناسبی برای اندازهگیری ریسک تولید

غرامت پرداختی از سوی بیمه ،مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد .درنهایت،

بهعنوان ابزار مناسب برای مدیریت ریسک تولید کشاورزی درنظرگرفته شوند .در

متغیرهای موردنظر ،تحلیل درستی داشت .همچنین میتوان نسبت به تعیین

انتخاب ناسازگار و اطالعات ناقص و نامتناسب ،کاهش یابند.

کشاورزی باشند و به دنبال آن ،بیمههای شاخص آبوهوایی نیز میتوانند
این میان ،برخی پژوهشها ،به مشتقات آبوهوایی بهعنوان ابزار مدیریت ریسک

تولید کشاورزی پرداختهاند که تفاوت اندکی با بیمههای شاخص آبوهوایی در
جزئیات قرارداد و شیوه پردازش حسابها دارند.

 -دادههای موردنیاز در تعیین بیمه خسارتهای خشکسالی

ماه یا فصل سال متناظر ،ارتباط میان شدتهای خشکسالی و میزان تولید و
با مقایسه آمارههایی مانند ضریب تبیین میتوان نسبت به چگونگی ارتباط

میزان حقبیمهها در شرایط شدتهای خشکسالی در آینده ،تخمین و پیشبینی

مناسبی داشت.

بحث و نتیجهگیری

بررسیهای مختلف نشان میدهد که رویکرد سامانههای پایش خشکسالی

برای بررسی کارایی شاخصهای خشکسالی هواشناسی و ماهوارهای در تعیین

و پدیدههای پویا ،به سوی ارزیابی خشکسالی در مقیاس جهانی میروند تا

 -1اطالعات موردنیاز منطقه ،دربردارنده :الیههای مختلف مانند وضعیت

دادههای ماهوارهای هواشناسی برای دما و بارندگی ،ماهوارههای پایش سطح

بیمه خسارتهای خشکسالی ،نیاز به اطالعات گوناگونی به شرح زیر است:

خاک ،اقلیم ،نوع پوشش گیاهی طبیعی و کشاورزی ،وضعیت فیزیوگرافی
و مانند آنها.

 -2آمار بارندگی ماهانه درخو ِر استخراج از ایستگاههای هواشناسی،

سینوپتیک و دیگر ایستگاههای مرتبط که اطالعات موردنیاز را در اختیار قرار
دهند.

امکان پایشها را در این زمینه ،ایجاد کنند .سامانههای پایش ،با استفاده از

زمین برای میزان آبهای زیرزمینی ،رطوبت خاک ،دمای سطح خاک و سبزینگی،
اطالعات را دریافت و محصوالت متفاوت ،تولید میکنند .این دادهها با استفاده

از مدلهایی که در مناطق مختلف جهان کالیبره شدهاند؛ اطالعات موردنیاز را

برای کارشناسان و تحلیلگران فراهم میسازند .در این راستا ،ایجاد پورتالهای

ِ
تحت ِوب ،بهمنظور عرضه اطالعات پردازششده به تمام کشورهای جهان

-3تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی ،زمانی ،طیفی و رادیومتری

صورت میگیرد و روزبهروز گسترش مییابد .برای ایجاد این سطح از کار در

سطح زمین را داشته باشد .بدینصورت که شاخص  NDVIو  LSTدر فواصل

(سختافزاری و نرمافزاری) و انسانی (نیروهای کارشناسی خبره) هستیم و

مناسب که توانایی تولید اطالعات مربوط به پوشش گیاهی و درجه حرارت
زمانی مناسب از این تصاویر ،استخراجشدنی باشد .از دیگر قابلیتهای
اطالعات ماهوارهای برای مطالعات مرتبط با تعیین بیمه خشکسالی ،آسانی

یا سهولت تهیه آنهاست .در شرایط کنونی ،تصاویر ماهواره  Landsatو
سنجنده  MODISماهواره  Terraبرای مطالعات پیشگفته ،متناسب هستند.
بویژه تصاویر  MODISبا باندهای متنوع ،محصوالت فراوان و پایه زمانی

بهنسبتخوب ،بهدلیل رایگان بودن اطالعات آن ،برای چنین مطالعاتی توصیه

میشوند.

 -4آمار تولید محصوالت کشاورزی که از سالنامههای تولیدشده وزارت

جهادکشاورزی ،استخراجشدنی است .آمار محصوالت راهبردی دیم ،مانند
گندم و جو ،در اولویت است.

 -5اطالعات مکانی محصوالت دیم ،بهمنظور ارتباط کمیت محصول

موردنظر با سطح کشت آن محصول.

 -6دادههای صندوق بیمه کشاورزی که دربردارنده سطح ،تعداد

کشاورزان ،میزان تولید محصوالت ،میزان خسارتهای براوردشده و میزان حق

بیمههای پرداختشده از سوی کشاورزان و میزان خسارتهای پرداختشده
به کشاورزان است.

 -روششناسی

شیوه کار بدینگونه است که برای شاخصهای خشکسالی هواشناسی،

نخست با نرمافزارهای مربوط و بر اساس دادههای بارش و درجه حرارت

استخراجشده شاخصهای مربوط در بازه زمانی  12-9-6-3-1ماهه یا بیشتر و

برای ماه یا فصل بخصوص استخراج میشود .برای شاخصهای خشکسالی

سنجشازدور (پوشش گیاهی) ،نخست ،بر اساس شاخصهای  NDVIو LST
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چندساله و با توجه به بازه زمانی تصویر ماهوارهای بخصوص ،سریهای زمانی

سراسر کشور و بویژه در مناطق خاص ،نیازمند ایجاد زیرساختهای فنی
همراستا با آن ،نیاز به ارتباط با دیگر کشورهای جهان و عضو شدن در سازمانها

و مراکز دانشگاهی کشورهای پیشرو ،مانند ،امریکا ،اروپا ،چین و هندوستان
داریم؛ زیرا این کشورها در کنار فعالیت در سطح کشور با ارتباط با کشورهای

دیگر جهان ،از اطالعات و دانش فنی آنها نیز استفاده میکنند .در این زمینه،

کشورهای مختلف ،تجربههای باارزش گوناگونی دارند .در برخی از این کشورها،

با استفاده از فناوریهایی مانند سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی
( )GISروشهای سنجشازدور برای شناسایی مناطق مستعد خشکسالی،

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

ارزیابیکاربرد شاخصهای خشکسالی در تعیین بیمه خسارتهای خشکسالی
پیشبینی تغییرات اقلیمی و براورد رطوبت خاک ،استفاده میشود .برای نمونه،

 -پیشنهادها

مدیریت ریسک و بحران ،بهکار گرفته میشوند .از بستر  ICTنیز ،برای انتقال

خشکسالی با مقیاس بزرگتر.

ماهوارههای  LANDSAT ، SPOTو  IRSبرای ارزیابی تأثیرهای خشکسالی و

متغیرهای فیزیکی و محیطی در شبکههای ارتباطی مرتبط با خشکسالی مانند
دما ،رطوبت خاک و بارندگی که از سوی سنجندهها دریافت میشوند؛ بهرهگیری
میکنند.

در مقیاس جهانی ،سامانههای پایش خشکسالی وجود دارند که میتوان

با ارتباط با این سامانهها یا سازمانها ،بستر توسعه این فناوریها را ایجاد کرد.

 .1استفاده از تصاویر با دقت هندسی باالتر بهمنظور ارزیابی دقیقتر
 .2مکانداربودن اطالعات بیمه بهمنظور ارزیابی دقیقتر و استفاده از

تصاویر ماهوارهای در پرداخت غرامت خشکسالی.

 .3ایجاد یک سامانه یا سیستم کاداستر کشوری برای این موضوع و دیگر

بخشهای کشاورزی کشور.

 .4احداث ایستگاههای هواشناسی دقیق و مجهز به آخرین فناوریهای

برای نمونه میتوان به پایش جهانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPEI

پایش محیطی در سراسر کشور که از پراکنش درخور پذیرشی برخوردار

عموم قرار دارد .پایش خشکسالی  SPEIاطالعات نزدیک به زمان واقعی را در

 .5ایجاد مرکز پایش با استفاده از سامانهها یا سیستمهای هوشمند،

اشاره کرد که نتایج آن ،در قالب نقشه و نمودار بهصورت آنالین در دسترس

مورد شرایط خشکسالی در مقیاس جهانی ،با وضوح فضایی  0/5درجه و تفکیک
زمانی ماهانه و مقیاس زمانی بین  1تا  48ماه ارائه میکند  .دوره کالیبراسیون

باشد.

بهمنظور بهکارگیری تصاویر ماهوارهای برای پایش.
 .6برخورداری از مدیریت حوادث طبیعی.

برای  SPEIژانویه  1950تا دسامبر  2010است .مجموعه دادهها در طول روزهای

 .7ارتباط با سازمانها و نهادهایی که در بسیاری از کشورها در پایش

بهروز میشود .دادههای درجه حرارت متوسط نیز ،از مجموعه دادههای شبکهای

 .8ایجاد پایگاههای اطالعاتی بهمنظور به اشتراکگذاری دادهها و جلوگیری

نخست ماه بعد ،بر اساس منابع درخو ِر اطمینان و روزانه دادههای آبوهوایی،

 62بهدست میآید .دادههای ماهانه میزان بارش هم از مرکز جهانی آبوهوای

بارش ( )GPCCفراهم میشود .دادههای بهدستآمده تخمینی،نخست ،با

دقت هندسی یک درجه و سپس با روش درونیابی بهدقت هندسی  0/5درجه،

تقلیل مییابند.

جمعبندی

ارزیابی منابع مختلف نشان داد که میتوان از تصاویر ماهوارهای سنجندههای

خشکسالی ،دارای تجربههای ارزشمندی هستند.
از هدررفتن هزینهها و موازیکاری.

 .9فرهنگسازی و تربیت نیروی متخصص در این زمینه.

 .10تکمیل بودن بانک اطالعات بیمه با اطالعات هواشناسی منطقه

بیمهشده و خصوصیتهای مرتبط با محصول کشتشده در چارچوب یک
بانک اطالعاتی با خصوصیتهای جغرافیایی.

منابع:

گوناگون برای پایش خشکسالی در مقیاسهای مختلف استفاده کرد .با این همه،

نزاده،ی.فیضی،الف«،)1385(،منابع آبوطرحمدیریتیبرایدوران
-1حس 

نوع و توانایی آنها در تفکیک عوارض دارند .در مقیاس جهانی ،پایش خشکسالی

-2دماوندی،ع.ا.رحیمی،م.یزدانی،م.نوروزی،ع.ا(«،)1395پایشمکانی

ارزیابی خشکسالی در مقیاس جهانی ،ملی و منطقهای ،تفاوتهایی با یکدیگر در
در سطح کشور و قاره انجام میگیرد؛ بنابراین ،الزامهای خود را دارد و از دادهای

زمینی در آن مقیاس استفاده میشود .برپایه این نکته ،توجه بهدقت هندسی
تصاویر ماهوارهای در ارزیابیها ،باید موردتأکید قرار گیرد .تصاویر ماهوارهای با

تواتر باال ،مانند سنجنده مودیس ،در نظارت بر روند تغییرات پدیدههای متغیر

در سطح زمین کاربرد گستردهای دارند .ازجمله ویژگیهای این ماهوارهها ،قابلیت
دریافت روزانه و هزینه پایین است که آنها را به ابزاری مناسب بهمنظور نظارت
بر پدیدههای دینامیکی سطح زمین مانند پوشش گیاهی تبدیل کرده است.

با کمک این دادهها و استفاده از شاخصهای معروف که مناسب برای بررسی
پوشش گیاهی است؛ میتوان در سطح کشور و استانها ،پایش خشکسالی

را انجام داد؛ ولی در مقیاس دقیقتر ،مانند شهرستان و حتی مزرعه ،باید از
ماهوارههایی باقدرت تفکیک باالتر استفاده کرد که از جمله میتوان به ماهواره

لندست 30( 8متر) ،سنتینل  10( 2متر) ،ماهواره  50( Geoeyeسانتیمتر (و یا

ماهواره  30( World View 4سانتیمتر) اشاره کرد.

 -محدودیتهای بهکارگیری

یکی از مهمترین عوامل محدودکننده در این راستا ،موجود نبودن اطالعات

دقیق مکانی از مزارع بیمهشده است .دیگر محدودیتها نیز به شرح زیر است:

 -نبودن دادهای آبوهوایی دقیق و پراکنش درست ایستگاههای

خشکسالی»،دومینکنفرانسمدیریتمنابع آب.

خشکسالی کشاورزی از طریق سریهای زمانی شاخصهای  NDVIو LST

دادههای()MODIS؛مطالعهموردی:استانمرکزی»،فصلنامهعلمی-پژوهشی
اطالعاتجغرافیایی(سپهر)،دوره،25شماره.99

-3یادگار،ن(«،)1393واکنشسطحزیر کشتمحصوالتزراعیمنتخب

استانکردستاننسبتبهتغییراتقیمتواقلیم»،پایاننامهکارشناسیارشد،
دانشکدهعلومکشاورزی،دانشگاهتبریز.

4- Carter, M.; de Janvry, A.; Sadoulet, E.; Sarris, (2017) A. Index insurance
for developing country agriculture: A reassessment. Annu. Rev. Resour. Econ.
2017, 9, 421–438.
5- Klisch, A.; Atzberger, C. (2016) Operational drought monitoring in Kenya
using MODIS NDVI time series. Remote Sens. 2016, 8, 267.
6- Kogan, F.N. (1995b). Application of vegetation index and brightness temperature for drought detection. Advances in Space Research, 15, 91-100.
7- Niemeyer, S. (2008). New drought indices. Options Méditerranéennes.
Série A: Séminaires Méditerranéens, 80: 267–274.
8- Tadesse, M.A.; Shiferaw, B.A.; (2015) Erenstein, O. Weather index insurance for managing drought risk in smallholder agriculture: Lessons and policy
implications for sub-Saharan Africa. Agric. Food Econ. 2015, 3, 26.

هواشناسی.

 -نداشتن سیستمهای هوشمند پایش با استفاده از تصاویر ماهوارهای.

نداشتن کشورمان با دیگر سازمانها و نهادهایی که در بسیاری از
 ارتباطِ

کشورها در این راستا ،از تجربههای ارزشمندی برخوردارند.

 -وجود پایگاههای اطالعاتی ناقص و غیرمتمرکز در کشور.
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تأثیر پارامترهای فیزیوگرافی ،اقلیمی و
هیدرولوژیکی بر ارزیابی آسیبپذیری خشکسالی
کشاورزی در مناطق خشک و فراخشک
پژوهش موردی :حوزه آبخیز پیشکوه استان یزد

محمد اکرامی* ،رسول مهدوی** ،مرضیه رضایی***  ،حسن وقارفرد****،جالل برخورداری

*****

بازنگری :گروه ویرایش (م .ن .س)
چکیده

خطرها و اثرهای زیانبار خشکسالی و همچنین ،میزان آسیبپذیری منطقه

خشکسالی ،یکی از بالهای طبیعی و حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است.

مطالعاتی است؛ تا واکنشها و تصمیمگیریهای مناسبی را در جهت کاهش

پدیده در واقع از ویژگیهای اصلی و تکرارشونده اقلیمهای متفاوت به شمار

کشورهای مختلف ،آمریکا در این زمینه ،پیشرو بوده و کشورهایی همچون

و کاهش خسارتهای بالهای طبیعی از جمله خشکسالی دنبال میکنند و

وابسته به سازمان ملل متحد ،بهعنوان سازمانهای غیردولتی در آسیا و

گرچه ،بسیاری به اشتباه ،آن را واقعهای طبیعی و نادر میپندارند؛ ولی این

میآید .امروزه در جهان ،تصمیمگیران ،روشهای گوناگونی را برای سازگاری
پیشنهاد میدهند که در مدیریت خشکسالی با نگاه مدیریت ریسک به مسئله

نگریسته شود و در کنار آن تلفیقی از مدیریت بحران و ریسک در مواقع مختلف
بهصورت همزمان بهکار رود .از همین رو بهترین روش مدیریت خشکسالی،

مدیریت جامعنگر خشکسالی است .هدف اصلی این پژوهش نیز ،بررسی

تأثیر پارامترهای فیزیوگرافی ،اقلیمی و هیدرولوژیکی بر ارزیابی آسیبپذیری
خشکسالی کشاورزی در حوزه آبخیز پیشکوه استان یزد بوده است .در این

پژوهش ،نخست پارامترهای تأثیرگذار بر آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی
منطقه ،تبدیل به الیههای اطالعاتی شد و پس از وزندهی الیهها از لحاظ

خطرها و آسیبهای برگرفته از خشکسالی داشته باشیم ( .)2در میان

استرالیا و آفریقای جنوبی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مؤسسههای
آفریقا ،در این زمینه ،فعالیتهای چشمگیری انجام دادهاند ( .)1مرکز مدیریت

خشکسالی جنوب شرق اروپا در سال  ،2012پژوهشی در زمینه بررسی راهکارها

و سیاستگذاریهای خطرها و آسیبپذیریهای خشکسالی ،انجام داد و

با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،نقشه مربوط به آسیبپذیری

خشکسالی کشورهای مجارستان ،کرواسی ،یونان ،جمهوری مقدونیه،
صربستان و مونتهنگرو را تهیه کرد ( .)4همچنین ،نقشه مربوط به آسیبپذیری

خشکسالی کشور اسلوونی از سوی ماجا سلیکو و همکاران )2010( 1تهیه شد که
در آن پژوهش ،تمامی عملیات در محیط نرمافزاری  ARC GISصورت گرفت .در

اهمیت در آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی ،در چارچوب تصمیمگیری

حوضه سونار کشور هندوستان نیز ،پاندی و همکاران ،)2008( 2نقشه مربوط به

نقشه نهایی آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی منطقه مطالعاتی ،تهیه شد.

برای ارزیابی آسیبپذیری خشکسالی در دامنه زمانی و مکانی ،با استفاده از

چندمعیاره ( ،)MCDMبه کمک سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISتلفیق و
نتایج نشان داد که بیشترین وزن پارامترهای مؤثر بر آسیبپذیری خشکسالی

کشاورزی ،مربوط به نقشه بارش بوده که مقدار آن برابر با  0/31و پس از آن،
بهترتیب :منابع آب ( آبدهی قنوات)  ،0/19شیب  ،0/15تبخیر  ،0/12بافت خاک ،0/09

سازندهای زمینشناسی  0/06و کمترین وزن نیز ،مربوط به پارامتر جهت شیب

با مقدار  0/05است.

کلیدواژهها:

خشکسالی کشاورزی ،آسیبپذیری ،مدیریت جامعنگر ،حوزه آبخیز پیشکوه،

GIS

مقدمه

بهطور کلی ،الزمه نظام یا سیستم مدیریتی جامعنگر خشکسالی ،داشتن

اطالعات بسنده از قسمتهای مختلف در سطح منطقه و شناخت کافی از

آسیبپذیری خشکسالی را تهیه کردند .این مطالعه بهمنظور تکامل یک روش

سیستم اطالعات جغرافیایی انجام گرفته بود .از سویی ،وایلهایت و ویلهلمی

3

در منطقه نبراسکای ایاالت متحده آمریکا ( )2002به بررسی آسیبپذیری

خشکسالی کشاورزی پرداختند .در آن پژوهش ،پارامترهای مؤثر در آسیبپذیری
خشکسالی به دو دسته اصلی عوامل بیوفیزیکی و اجتماعی بخشبندی شده
و پارامترهای بیوفیزیکی و اجتماعی بهصورت الیههای اطالعاتی در محیط

 GISتهیه شده بود .همچنین پژوهشی در کشور ترکیه از سوی دابانلیا

4

( ،)2018در زمینه ارزیابی خطر خشکسالی انجام گرفت که در آن ،از دادههای
هیدرواقلیم و اقتصادی استانهای کشور ترکیه بهمنظور ارزیابی آسیبپذیری

و خطر خشکسالی استفاده شده است .نتایج ،نشانگر آن است که نقشههای
آسیبپذیری خشکسالی میتواند به ذینفعان کمک کند تا مناطق آسیبپذیر در

برابر خشکسالی را شناسایی کنند و از این راه به آنها کمک کنند .در پژوهشی
دیگر ،ویژگیهای آسیبپذیری خشکسالی و ارزیابی ریسک منطقه جنوب غربی

* دانشجویدکتریعلومومهندسی آبخیزداری-گرایش آب،دانشگاههرمزگان.
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** دانشیاروعضوهیئتعلمیدانشگاههرمزگان.

*** استادیاروعضوهیئتعلمیدانشگاههرمزگان.

**** دانشیاروعضوهیئتعلمیدانشگاههرمزگان.

***** استادیاروعضوهیئتعلمیمرکزتحقیقاتو آموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانیزد.

1- Maja Slejko et al.
2- Pandey et al.
3- Wilhite & Wilhelmi
4- Dabanlia

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

تأثیر پارامترهای فیزیوگرافی ،اقلیمی و هیدرولوژیکی بر ارزیابی آسیبپذیری ...
چین ،از سوی جیانگ 5و همکاران ( )2018مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در این

مطالعه ،ضمن ارزیابی خشکسالی ،جنبه آسیبپذیری نیز مورد نظر قرار گرفته
و از شاخص استاندارد بارندگی ( )SPIبهعنوان شاخص ارزیابی آسیبپذیری

خشکسالی استفاده شده است .امروزه ،ارزیابی آسیبپذیری خشکسالی به
اندازهای در جهان اهمیت و ضرورت داشته است که بیشتر کشورهای اروپایی،
ایاالت متحده آمریکا و آفریقا و برخی از کشورهای آسیایی این موضوع را
موردنظر و تأکید قرار داده و اقدامهای عملی مناسبی در این راستا به انجام

رساندهاند .در ایران نیز ،اهمیت این موضوع ،بخوبی درک شده؛ بهگونهای که در

سیاستهای کالن مدیریت خطرپذیری خشکسالی کشور ،پهنهبندی کشور از

نظر ریسک خشکسالی و تهیه نقشههای آسیبپذیری ،بهعنوان نخستین گام

مدیریت خطرپذیری خشکسالی کشور ،مورد تأکید قرار گرفته است .باتوجه به
آنچه گفته شد؛ هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر پارامترهای فیزیوگرافی،

اقلیمی و هیدرولوژیکی بر ارزیابی آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی در حوزه

آبخیز پیشکوه استان یزد بوده است.

مواد و روشها

 -موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی

محدوده مطالعاتی ،در حوزه آبخیز پیشکوه در بخش جنوب غربی استان

یزد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال  ،1390جمعیت آن
 4284نفر (در  1289خانوار) بوده و مساحت آن  83381هکتار است .موقعیت

جغرافیایی محدوده مطالعاتی بین طول  53درجه و  41دقیقه تا  54درجه و 15

دقیقه شرقی و عرض  31درجه و  31دقیقه تا  31درجه و  49دقیقه شمالی قرار

گرفته است (نگاره شماره .)1

نگاره شماره  :1موقعیت کشوری و استانی محدوده مطالعاتی

حداقل ارتفاع حوزه آبخیز 1492 ،متر و حداکثر آن  4042متر مربوط

سازندها ،از سازمان زمینشناسی و نقشه قابلیت اراضی نیز ،از مؤسسه

حوزه آبخیز پیشکوه  167میلیمتر بوده که  65درصد از این بارش مربوط به

اطالعات جغرافیایی به الیههای اطالعاتی و یا همان نقشههای آسیبپذیری

بهرشتهکوههای شیرکوه و میانگین ارتفاع آن  2380است .متوسط بارندگی
فصل زمستان است.

روشها و ابزارهای پژوهش

تحقیقات خاک و آب کشور تهیه شد .پس از آن ،دادههای اولیه در سیستم

تبدیل شد که برای هر کدام از این الیهها ،طبقهبندیهای مربوط ،صورت گرفت.
سپس هر کدام از نقشههای آسیبپذیری ایجاد شده ،به لحاظ اهمیت آنها در
آسیبپذیری خشکسالی ،با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (،)AHP

بهطورکلی ،بهمنظور ارزیابی آسیبپذیری منطقه مطالعاتی به خشکسالی

وزندهی شد و وزنهای بهدست آمده ،در سیستم اطالعات جغرافیایی به

تهیه شود .در این راستا نیز ،استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیایی

نهایی آسیبپذیری برامده از خشکسالی کشاورزی حوزه آبخیز پیشکوه تهیه

کشاورزی ،باید نقشه آنالیز مکانی و نقشه آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی
( 6)GISهمراه با استفاده از مدل تصمیمگیری چندمعیاره میتواند به نتایج

دقیقتر و واقعیتری بینجامد .در پژوهش پیش رو ،نخست با توجه به قابلیت
اطمینان و در دسترسبودن دادهها در استان یزد ،استخراج پارامترهای مؤثر در

آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی همسو با مطالعات ماجا سلیکو و همکاران

( )2010و آندریا و همکاران ( )2012انجام شده است .در مرحله بعد ،دادههای

مربوط به پارامترهای مؤثر بر آسیبپذیری خشکسالی منطقه جمعآوری و تهیه

هر کدام از نقشهها ،اِعمال گردید .در پایان ،پس از تلفیق این الیهها ،نقشه

شد .همچنین در این پژوهش ،بهمنظور کنترل ،پایش و دقتسنجی نقشههای
خروجی ،از مطالعات میدانی محدوده مطالعاتی کمک گرفته شد.

 -شناسایی پارامترهای مؤثر در آسیبپذیری خشکسالی در حوزه

آبخیز پیشکوه:

بهطور کلی ،عوامل مؤثر بر آسیبپذیری خشکسالی در سیستمهای

شد .دادههای اولیه و پایه پژوهش ،دربردارنده آمار بارش درازمدت در بازه یا دوره

کشاورزی ،پرشمار و گوناگون است و استفاده از این فاکتورها بهمنظور

مطالعاتی وابسته به سازمان هواشناسی و آمار آبدهی قنوات و تبخیر ماهانه

به در دسترسبودن و قابلیت اطمینان دادهها دارد ( 15 ،14و  .)23در ادامه،

آماری ( ،)1375-95از ایستگاههای سینوپتیک و بارانسنجی موجود در منطقه

از شرکت آب منطقهای استان یزد ،به دست آمد .همچنین نقشه توپوگرافی
و مدل رقومی ارتفاع ( )DEMI SRTMLاز سازمان جغرافیایی کشور ،نقشه

تهیه نقشه آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی در مناطق مختلف ،بستگی
پارامترهای انتخابی مؤثر بر آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی در شماری از
کشورهای جهان ،در جدول شماره  ،1آورده شده است.

5- Jiang
6- Geographic Information System
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جدول شماره  :1پارامترهای انتخابی مؤثر بر آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی درشماری از کشورهای جهان
مرکز مدیریت جنوب شرق اروپا

یونان و مجارستان

اسلوونی

صربستان

آمریکا (نبراسکا)

بارش

بارش

تابش خورشید

زاویه شیب

بارش

خاک

شیب

خاک

تابش خورشید

خاک

کاربری اراضی

کاربری اراضی

شیب

بارش

کاربری اراضی

آب زیرزمینی

آبیاری

کاربری اراضی

پوشش زمین

آبیاری

شیب

تابش خورشیدی

آبیاری

خاک

-

جهت شیب

خاک

-

-

-

-

-

-

-

-

در این پژوهش ،پس از شناسایی و انتخاب پارامترهای مؤثر بر آسیبپذیری

خشکسالی ،این فاکتورها بهوسیله سیستم اطالعات جغرافیایی به الیههای
اطالعاتی رستری تبدیل شد؛ بهگونهای که هر یک از پیکسلهای این الیهها

(نقشهها) نمایانگر ارزش کالسهای آسیبپذیری آن پارامتر در خشکسالی

بوده که مقدار آن نیز ،بین  1تا  10است .هر چه این مقادیر زیادتر و به عبارتی،

به عدد  10نزدیکتر باشد ،تأثیر بیشتری در آسیبپذیری خشکسالی دارد .در

ادامه ،شیوه تهیه نقشههای پایه آسیبپذیری پارامترهای منتخب حوزه آبخیز
پیشکوه ارائه شده است.

 -1پارامترهای فیزیوگرافی
 -شیب:

شیب سطح زمین ،بر میزان نفوذ بارش مؤثر است .هرچه شیب بیشتر

باشد ،میزان نفوذ بارش کمتر است .بنابراین براساس درصد شیب ،نقشه شیب
محدوده مطالعاتی به طبقات مختلف تقسیمبندی شد .برای هر یک از طبقات،

برمبنای تأثیرگذاری بر میزان نفوذ ،یک ارزش در نظر گرفته شد ( .)4جدول

شماره  ،2ارزش هر یک از واحدهای شیب طبقهبندیشده را نشان میدهد.

جدول شماره  :2طبقات آسیبپذیری پارامتر شیب
طبقات آسیبپذیری

درصد شیب

1

کمتر از 1

2

1-2

4

2-5

6

5-10

8

10-30

10

بیشتر از 30

 -جهت شیب:

یک ارزش در نظر گرفته شد و با توجه به منابع موجود ،از جمله پژوهش

جهتهای مختلف شیب میتوانند دریافت متفاوتی از تابش نور خورشید را

فرارا و همکاران ( )2010در
بحرینی و همکاران ( )2013و همچنین ،آگوستینو ّ

محدوده مطالعاتی ،به طبقات مختلف تقسیمبندی شد .برای هر یک از طبقات،

شد .در ادامه ،ارزش هر یک از واحدهای جهت شیب طبقهبندیشده ،در جدول

داشته باشند .بنابراین براساس جهتهای مختلف شیب ،نقشه جهت شیب
برمبنای تأثیرگذاری بر میزان دما ،رطوبت ،نفوذ ،رواناب و تبخیر از سطح خاک،

7

8

این زمینه ،کالسهای آسیبپذیری مربوط به هر یک از طبقات شیب مشخص

شماره  ،3آمده است:

جدول شماره  :3طبقات آسیبپذیری جهت شیب
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طبقات آسیبپذیری

جهت شیب

1

شمال

3

شمال شرقی  -شمال غربی

5

شرق – غرب

8

جنوب شرقی – جنوب غربی

10

جنوب

7- Bahreini et al.
8- Agostino Ferrara et al.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

تأثیر پارامترهای فیزیوگرافی ،اقلیمی و هیدرولوژیکی بر ارزیابی آسیبپذیری ...
 -٢پارامترهای اقلیمی

شاخص خشکسالی  SPIدر دوره آماری ( )1375-95برای تمامی ایستگاهها،

در این پژوهش بهمنظور بررسی نقش بارش در آسیبپذیری خشکسالی ،از

که مربوط به سال زراعی  1386-87بود ،انتخاب شد و با توجه به مختصات

که توانایی براورد ویژگیهای مختلف خشکسالی و نیز ترسالی را دارد؛ استفاده

شاخص  SPIمربوط به سال زراعی  ،86-87در سطح محدوده مطالعاتی

 -بارش:

شاخص بارش استاندارد ،بهعنوان یکی از شاخصهای خشکسالی هواشناسی
شد .در سراسر جهان از شاخص  ،SPIبه علت سادگی محاسبات ،استفاده از

انجام گرفت .در مرحله بعد ،شدیدترین خشکسالی اقلیمی طی دوره آماری
جغرافیایی ایستگاههای بارانسنجی یادشده ،پهنهبندی مقادیر مربوط به

با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو روش درونیابی زمین

دسترس بارندگی و قابلیت محاسبه برای هر مقیاس زمانی دلخواه،
دادههای در
ِ

روسی و
آمار کریجینگ 10صورت گرفت .سپس ،با استفاده از نتایج مطالعات
ّ
همکاران ،)2007( 11ارزش آسیبپذیری مربوط به هر یک از طبقات شاخص SPI

و بارانسنجی موجود در محدوده مورد مطالعه در طول دوره آماری مشترک

 ،SPIبر اساس درجات آسیبپذیری ،نقشه آسیبپذیری خشکسالی بارش

بهطور گستردهای در امور تحقیقاتی و اجرایی برای پایش خشکسالی استفاده

میشود ( 12و  .)17در این پژوهش ،از دادههای بارش  19ایستگاه سینوپتیک

( ،)1375 – 95استفاده شد .سپس با استفاده از نرمافزار ( ، 9)DIPمحاسبه

مشخص شد (جدول شماره  .)4در نهایت ،پس از طبقهبندی نقشه شاخص
محدوده مطالعاتی تهیه گردید.

جدول شماره  :۴طبقات آسیبپذیری بارش (شاخص )SPI
طبقات آسیبپذیری

شاخص بارش استاندارد

5

0 > SPI > -1

7

-1 > SPI > -1.5

9

-1.5 > SPI > -2

10

SPI < -2

 -تبخیر:

در این پژوهش ،بهمنظور بررسی نقش تبخیر در تهیه نقشه آسیبپذیری

خشکسالی کشاورزی ،از آمار و اطالعات درازمدت ( )1375-95مربوط به 4

ایستگاه تبخیرسنجی موجود در داخل و حومه محدوده مطالعاتی استفاده
شد (جدول شماره .)5

جدول شماره  :5مشخصات ایستگاههای تبخیرسنجی و مقادیر تبخیر
ارتفاع ایستگاه ()m

میزان تبخیر خشکترین سال ()mm

میانگین درازمدت تبخیر ()mm

نام ایستگاه تبخیرسنجی

2123

2934/3

2522/77

علیآباد

2420

2559/1

2390/37

گاریز

2580

2517/3

2382/65

نیر

2606

2182/8

2106/27

دهباال

 -3پارامترهای زمینشناسی و بافت خاک

هیدرولوژیکی ( )1388که دارای بیشترین تغییرات آبدهی بود ،انتخاب شد .در

با توجه به اینکه قنوات حوزه آبخیز پیشکوه ،بهعنوان یکی از مهمترین منابع

نخست ،تفاضل میان مقادیر مربوط به آبدهی قنوات در سال ِتَر ( )1381نسبت

 -سازندهای زمینشناسی:

مرحله بعد ،بهمنظور تهیه نقشه آسیبپذیری قنوات نسبت به خشکسالی،

آبی بخش کشاورزی به شمار میرود؛ از همین رو ،بررسی نقش قنوات و تأثیر

به سال خشک ( )1388محاسبه شد؛ سپس عدد بهدستآمده ،به مقادیر

خشکسالی کشاورزی در منطقه مطالعاتی ،درخور اهمیت است .برای بررسی

درصد آسیبپذیری برای هر قنات مشخص شود .سپس با توجه به مختصات

تغییرات آبدهی آنها در خشکسالیها نسبت به ترسالیها ،در آسیبپذیری
آسیبپذیری قنوات حوزه آبخیز پیشکوه ،از دادهها و اطالعات درازمدت موجود،

مربوط به آبدهی قنوات که از شرکت سهامی آب منطقهای استان یزد ،به

دست آمده بود ،استفاده شد .بدینمنظور ،قنواتی که در فصل تابستان

دارای دادههای آبدهی در بازه زمانی پیشگفته بودند و در محدوده مطالعاتی

قرار داشتند ،انتخاب شدند .در مرحله بعد ،شدیدترین خشکسالی و ترسالی
هیدرولوژیکی محدوده مورد مطالعه بر اساس میزان آبدهی قنوات ،مورد
شناسایی قرار گرفت و دو دوره ترسالی هیدرولوژیکی ( )1381و خشکسالی

آبدهی سال خشک ( )1388تقسیم شد و در آخر ،در عدد  100ضرب شد تا

جغرافیایی مظهر قنوات و مقادیر مربوط به آسیبپذیری قنوات مطالعاتی،

در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبه روش درونیابی کریجینگ،
پهنهبندی صورت گرفت و نقشه بهدستآمده ،به پنج کالس آسیبپذیری (کم،
نسبتاً کم ،متوسط ،شدید ،خیلی شدید) طبقهبندی شد.

 -بافت خاک:

با توجه به اهمیت بافت خاک در بحث آسیبپذیری خشکسالی و با توجه
9- Drought Indicis Package
10- Kirijing Geostatistical Method
11- Rossi et al.
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به اینکه در محدوده مطالعاتی ،نقشه بافت خاک وجود ندارد؛ از همین رو با

اقدام به وزندهی نقشههای پیشگفته شد ،تا وزن هر یک از نقشههای پایه در

محدوده مطالعاتی و با استفاده از نظر کارشناسان خبره که تجربه کافی

نقشهها ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبهکار رفت .این تکنیک براساس

استفاده از نقشه قابلیت اراضی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور ،برای

در زمینه وضعیت خاک منطقه داشتند ،نقشه بافت خاک براساس میزان
نفوذپذیری و ظرفیت نگهداشت آب خاک ،در مناطق مختلف ،فراهم گردید؛
بهگونهای که محدودههای دارای باالترین میزان نفوذپذیری و کمترین ظرفیت
نگهداشت آب در خاک ،آسیبپذیرترین مناطق در برابر وقوع خشکسالی

هستند.

نقشه نهایی مشخص شود .در پژوهش پیش رو ،برای تعیین وزن هر یک از

مقایسههای زوجی بنا نهاده شده است و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به

مدیران میدهد ( .)21در این فرایند ،عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوط به
خود در سطح باالتر بهصورت زوجی مقایسه شده و وزن آنها محاسبه میشود
( .)3در این مقایسهها ،تصمیمگیرندگان از قضاوتهای شفاهی استفاده

خواهند کرد؛ به گونهای که اگر عنصر  iبا عنصر  jمقایسه شود ،تصمیمگیرنده
خواهد گفت که اهمیت  iبر  ، jیکی از حالتهای ارائه شده در جدول شماره 6

 -وزندهی نقشههای پایه:

با توجه به ارزش متفاوت هر یک از نقشههای پایه ،در آسیبپذیری خشکسالی،

کمی بین  1تا  9تبدیل شدهاند (جدول شماره .)6
است .این قضاوتها به مقادیر ّ

جدول شماره  :۶مقادیر کمی قضاوتهای مدل AHP
وضعیت مقایسه  iنسبت به i

ارزش (مقدار عددی)
9

کامالً مرجح (کامالً مهمتر)

Extremely Preferred

7

ترجیح (اهمیت) خیلی قوی

Very strongly Preferred

5

ترجیح (اهمیت) قوی

Strongly Preferred

3

کمی مرجع (کمی مهمتر)

Moderately Preferred

1

ترجیح یا اهمیت یکسان

Equally Preferrd

2و4و6و8

ترجیحات بین فواصل یادشده

برای این که قضاوت نهایی با قضاوت افراد مطابقت داشته باشد؛ الزم است تا

بعد ،هر یک از نقشههای آسیبپذیری پایه ،در محیط  GISطبقهبندی شد که

آن ،نشاندهنده تناقضات و ناسازگاریهای احتمالی در ماتریس مقایسات زوجی

چه مقادیر زیادتر و به عدد  10نزدیکتر باشد ،آسیبپذیری بیشتری در مقابل

نرخ ناسازگاری ماتریسها کنترل شود .نرخ ناسازگاری شاخصی است که مقدار
است .براساس دیدگاه ساعتی مقدار پذیرفتنی (قابل قبول) ناسازگاری 0/1 ،است

( .)3چنانچه از این مقدار بیشتر باشد ،میباید دوباره مقایسه زوجی ،انجام
گیرد و یا نرخ ناسازگاری ،بهبود داده شود.

یافتههای پژوهش و بحث

خشکسالی دارد و به دیگر سخن ،تأثیر بیشتری بر آسیبپذیری خشکسالی
دارد و برعکس ،هر چه مقادیر به عدد  1نزدیکتر باشد ،آسیبپذیری کمتری را

نسبت به خشکسالی نشان میدهد .در ادامه ،نقشههای آسیبپذیری پایه،
آورده شده است.

با توجه به ارزش متفاوت هر یک از نقشههای پایه ،در آسیبپذیری خشکسالی،

آسیبپذیری خشکسالی ،مفهومی است که با تمرکز روی وضعیت سیستم

الزم است تا وزن هر یک از الیهها در آسیبپذیری خشکسالی تعیین شود (.)14

نشان میدهد ( .)14در این پژوهش ،کاربرد مفهوم آسیبپذیری در مدیریت

ورودی ،کاهش تأثیر خطاها و یا عوامل نامعلوم بر روی نقشه خروجی و نهایی

پیش از فاجعه ،احتمال خسارت برگرفته از خطر در یک مکان خاص را

خشکسالی ،با تهیه نقشه آسیبپذیری که نشاندهنده خصوصیتهای مکانی
آسیبپذیری خشکسالی است ،مورد بررسی قرار گرفت .در ارزیابی آسیبپذیری

خشکسالی کشاورزی حوزه آبخیز پیشکوه ،نخست پارامترها و فاکتورهای مؤثر

بر خشکسالی کشاورزی شناسایی و انتخاب شد که این پارامترها عبارت است

از -1 :شیب -2 ،جهت شیب -3 ،بارش -4 ،سازندهای زمینشناسی - 5 ،تغییرات

آبدهی قنوات -6 ،تبخیر -7 ،بافت خاک .در این پژوهش ،بیشتر پارامترهای

انتخاب شده ،همراستا با فاکتورهای انتخابی مرکز مدیریت خشکسالی جنوب
شرق اروپاست ()4؛ با این تفاوت که در کشورهای اروپایی به دلیل وجود تعداد
زیاد روزهای ابری و زمینهای دیم ،پارامتر مدت تابش خورشید و پارامتر آبیاری نیز
بهمنظور تهیه نقشه آسیبپذیری خشکسالی اعمال میشود که در پژوهش

مهمترین مزیتهای روشهای وزندهی با استفاده از تعداد بیشتری از الیههای

است ( 10و  .)19در این پژوهش ،اقدام به وزندهی نقشههای پیشگفته شد تا
وزن هر یک از نقشههای پایه ،در نقشه نهایی آسیبپذیری خشکسالی محدوده
مطالعاتی مشخص شود .در این راستا ،پس از طراحی پرسشنامه ،AHP

تعداد  15عدد پرسشنامه از سوی استادان دانشگاه ،اعضای هیئت علمی مرکز

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و کارشناسان خبره و مسلط به منطقه
مطالعاتی ،تکمیل شد .پس از استخراج دادههای پرسشنامهها ،اطالعات
یادشده در نرمافزار  Expert Choice Ver.11وارد شد و مورد تجزیهوتحلیل

قرار گرفت و در نهایت ،وزن نهایی هر یک از پارامترهای مورد بررسی نقشههای

پایه) براساس محاسبات نرمافزار ( )ECتعیین شد .با توجه به اینکه مفهوم

پایایی در پرسشنامههای مقایسه زوجی  ،AHPاز راه نرخ ناسازگاری تعیین

پیش رو به دلیل شرایط اقلیمی متفاوت ،این دو پارامتر وجود ندارد .در این

میشود و بنابر نظر ساعتی ( ،)1980این نرخ باید کمتر از  0/1باشد؛ بنابراین نرخ

آبدهی قنوات ،سازندهای زمینشناسی و تبخیر ،افزوده شده است .در مرحله

بهدستآمده نشان داد ،نرخ ناسازگاری ماتریسهای مقایسه زوجی  0/8است؛

پژوهش ،با توجه به شرایط محلی و منابع یادشده در این نوشتار ،پارامترهای

26

ارزش طبقات آسیبپذیری نقشهها بین  1تا  10بوده است؛ بهگونهای که هر

ناسازگاری برای پرسشنامههای پیشگفته ،در این پژوهش محاسبه شد .نتایج

12- Saaty

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

تأثیر پارامترهای فیزیوگرافی ،اقلیمی و هیدرولوژیکی بر ارزیابی آسیبپذیری ...
بنابراین ،سازگاری ماتریس مقایسات ،مورد تأیید و پذیرفتنی است .نتایج برگرفته

است و پس از آن به ترتیب :منابع آب ( آبدهی قنوات)  ،0/19شیب  ،0/15تبخیر

شماره  ،)2نشان میدهد که بیشترین وزن پارامترهای مؤثر بر آسیبپذیری

مربوط به پارامتر جهت شیب با مقدار  0/05است (نگاره شماره .)2

از خروجی نرمافزار ( )ECمربوط به وزن نهایی پارامترهای مطالعاتی (نگاره

خشکسالی کشاورزی مربوط به نقشه بارش بوده که مقدار آن برابر با 0/31

 ،0/12بافت خاک  ،0/09سازندهای زمینشناسی  0/6قرار دارد و کمترین وزن نیز

سازندههای زمینشناسی
بافت خاک
تبخیر
شیب
منابع آب (قنوات)
بارش
0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

پارامترهای مؤثر در آسیبپذیری خشکسالی

جهت شیب

0

وزن پارامترها براساس مدل AMP
نگاره شماره  :2نمودار مربوط به وزن نهایی هر یک از پارامترهای مورد بررسی براساس خروجی نتایج نرمافزار ()EC

پس از آن در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ،وزنهای بهدستآمده

از مدل  ،AHPبه نقشههای رستری مربوط به آنها اِعمال شد و در نهایت،

نقشههای پایه دارای وزن ،با هم تلفیق شدند و نقشه نهایی آسیبپذیری

خشکسالی کشاورزی حوزه آبخیز پیشکوه به دست آمد .این نقشه دارای پنج
کالس آسیبپذیری بوده که کالس  ،1نشانگر طبقه آسیبپذیری کم و کالس

 ،5نشانگر طبقه آسیبپذیری بسیار زیاد است (نگاره شماره .)3

نگاره شماره  :3نقشه نهایی آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی حوزه آبخیز پیشکوه

نتایج برگرفته از نقشه نهایی آسیبپذیری خشکسالی نشان میدهد ،نواحی

خسارتهای گوناگون و پرشماری میشوند .همچنین ،نتایج پژوهش پیش

خشکسالی را دارند .این مناطق بهطورعمده از نظر ژئومرفولوژی ،جزء مناطق

و بهنسبت کمتری در مقایسه با دیگر مناطق این حوزه دارد .گفتنی است؛

جنوبی ،غربی و جنوب غربی حوزه آبخیز پیشکوه ،بیشترین میزان آسیبپذیری
مرتفع و کوهستانی به شمار میروند و از نظر توزیع زمانی و مکانی بارندگی،
تأثیرپذیری زیادی از تغییرات ارتفاع دارند ( 16و  )22و نسبت به مناطق دشتی،

ِ
عمق ِ
ِ
خاک درشتدانهتر و هوابین بودن منابع آبی
بافت
کم رسوبات،
به دلیل
ِ

(قنوات) ،بهطورعمده از آسیبپذیری شدیدتری نسبت به وقوع خشکسالی

برخوردارند و از نظر زمانی ،سریعترآسیب میبینند و در کوتاهمدت دچار

رو نشان داد که مناطق مرکزی ،شرقی و شمال غربی ،آسیبپذیری متوسط

روش تحقیق بهکار رفته در پژوهش پیش رو ،با پژوهشهای ویلهلمی ()2002

در نبراسکای ایاالت متحده آمریکا ،ماجا سلیکو و همکاران ( )2010در کشور

اسلوونی ،آندریا و همکاران ( )2012در مرکز مدیریت خشکسالی جنوب شرق اروپا
و مریم بولطیف و همکاران )2017( 13در الجزایر ،مطابقت زیادی دارد.

13- Meriem Boultif et al.
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صندوق بیمه کشاورزی

 براساس، یک نقشه آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی،در این مطالعه

مهمترین پارامترهای مؤثر بر آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی برای حوزه
 نتایج آنالیز. تهیه شده است، نصرآباد) استان یزد- آبخیز پیشکوه (دشت تفت

 نشان میدهد که مناطقی،مکانی آسیبپذیری منطقه برگرفته از خشکسالی

 مورک، اشکفت، الی کره، باغ کهله، دره سیر، دره شیر، سانیچ:همچون

، نسبت به دیگر مناطق محدوده مطالعاتی، مزرعه حسن و مانند آن،پایین

 باید برنامهها، بنابراین.دارای بیشترین میزان آسیبپذیری خشکسالی است
و راهکارهای مدیریتی بیشتری در این مناطق بهمنظور رویارویی (مواجهه) و

آمادگی در برابر خشکسالی و کاهش خسارتهای برامده از وقوع این پدیده

، اسالمیه: نتایج نمایانگر آن است که مناطقی همچون، همچنین.اجرا شود
 دارای آسیبپذیری، همتآباد و مانند آن، مزرعه آخوند، نصرآباد،سلطانآباد

 این موضوع، از همین رو.)3 متوسط و به نسبت کمتری هستند (نگاره شماره

برای تصمیمگیران و مدیران بحران مناطق خشک و نیمهخشک کشور بویژه
 بسیار درخو ِر اهمیت خواهد بود که شیوه مدیریت ریسک و بحران،استان یزد

خشکسالی در مناطق مختلف باید متفاوت باشد؛ زیرا شدت آسیبپذیری مناطق
مختلف نسبت به وقوع پدیده خشکسالی متفاوت است؛ هر چند این مناطق در
 از دیگر نتایج. شهرستان و یا حتی در یک دهستان قرار داشته باشد،یک استان

پژوهش پیش رو میتوان گفت که تهیه نقشههای آسیبپذیری خشکسالی
میتواند درک درستی را از شدت و وسعت آسیبپذیری مناطق مختلف نسبت

.به وقوع خشکسالی برای سیاستمداران و برنامهریزان کشور ایجاد کند

 نخستین گام در اجرا و پیادهسازی مدیریت جامعنگر، چنین نتیجهای،بنابراین

.خشکسالی کشور بهمنظور همزیستی با پدیده خشکسالی برشمرده میشود
 برنامهریزان و تصمیمگیران بخش کشاورزی کشور میتوانند با کمک،همچنین
 برنامههای خرد و یا کالن مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی را،این نقشهها
 بخوبی تهیه و تدوین،در سندهای چشمانداز آینده برای هر یک از نقاط کشور

.کنند

Management. Volume 10, Issue 4, 2019 (in Persian).
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بهرهگیری از شاخصهای خشکسالی برای پایش خشکسالی و تعیین بهترین شاخص ...

بهرهگیری از شاخصهای خشکسالی
برای پایش خشکسالی و تعیین بهترین
شاخص در یک دوره سیساله
پژوهش موردی :شهر کرمانشاه

محمد سجاد نجفی* ،مهناز قائینی حصاروئیه** ،احسان فدائی کرمانی

**

بازنگری و تکمیل :گروه ویرایش (م .ن .س)
چکیده

درازمدت ،تداوم دورههای خشک (کمبود آب) است که بهصورت خشکسالی رخ

خشکسالی ،یک پدیده طبیعی ،آبوهوایی ،تکرارشدنی و تدریجی با تحوالت

میدهد و اثرهای مختلفی بر جامعه میگذارد .خشکسالی ،یک ویژگی تدریجی

آن در همه نقاط کره زمین و با هر شرایط اقلیمی وجود دارد .یکی از مهمترین

هر تعریفی از خشکسالی با توجه به انواع مطالعات انجامشده در بخشهای

آهسته و اثرهای درازمدت بر فعالیتهای روزانه انسان است که احتمال وقوع
مسائل در زمینه خشکسالی ،بحث پای ِش خشکسالی است که بدینمنظور
از شاخصهای خشکسالی استفاده میشود .در این پژوهش ،بهمنظور براورد

(خزنده) با تحوالت آهسته و اثرات درازمدت بر فعالیتهای روزانه انسان است.
مختلف ،با نتیجهگیری متفاوت ،توجیهپذیر است .تاکنون تعریفهای بسیار زیادی
ترین آنها از سوی پالمر
از خشکسالی بیان شده که یکی از کاملترین و جامع
ِ

1

شاخصهای خشکسالی برای پایش خشکسالی شهر کرمانشاه ،از دادههای

( )1966ارائه شده است .به نظر وی« ،خشکسالی ،کمبود رطوبت مستمر و غیر

 ،DIPشاخصهای خشکسالی  SPI ،DI ،CZIو  ZSIمورد محاسبه قرار گرفته

رطوبت؛ و واژه «غیرطبیعی» ،به انحراف شاخص مورد نظر از شرایط طبیعی

بارش روزانه یک دوره زمانی  30ساله استفاده شده و با بهرهگیری از نرمافزار

و در نهایت ،پایش خشکسالی برای دوره زمانی پیشگفته و هریک از شاخصها،
انجام پذیرفته و در پایان نیز ،بهترین شاخص ،معرفی شده است.

کلیدواژهها:

خشکسالی ،پایش ،شاخصهای خشکسالی ،کرمانشاه.

مقدمه

خشکسالی ،یکی از پدیدههای هواشناختی و جداییناپذیر از شرایط اقلیمی

در کشورهای واقع در عرضهای جنبحارهای ،مانند ایران است .در این مناطق

که بیشترین بیابانهای جهان وجود دارد؛ خشکسالی ،موضوعی عادی بهشمار
میآید و ممکن است در هر محلی رخ دهد و پیامدهای نامطلوب به همراه
داشته باشد .ویژگیها و اثرهای خشکسالی از جمله شدت ،مدت و بزرگی آن

نیز ،از محلی به محل دیگر متفاوت است .در مناطق خشک و نیمهخشک،
اثرهای کمبود بارندگی بر منابع آب ،بسرعت آشکار میشود .به دیگر سخن،

در مناطقی که بهطور طبیعی دارای محدودیت منابع آب هستند ،پدیدآمدن

طبیعی است» .در این تعریف ،واژه «مستمر» ،به استمرار داشتن ِحالت کمبود

نسبت به مقادیر میانگین ،مربوط میشود.

از آنجا که کاهش بارندگی و نوسانهای شدید آن ،باعث اطمینان نداشتن

در دریافت حداقل بارش مورد نیاز برای مصارف کشاورزی ،تأمین جریانهای

سطحی و تغذیه آبهای زیرزمینی میشود؛ براین اساس ،ویلهایت و گالنتز

2

( )1985خشکسالی را به چهار دسته :خشکسالی هواشناسی ،کشاورزی،
هیدرولوژیکی و اقتصادی  -اجتماعی طبقهبندی کردند.

ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدم و همکاران ( ،)1380سه روش را برای تعیین شاخص خشکسالی

در استان سیستان و بلوچستان ،مورد ارزیابی و محاسبه قرار دادند که این
روشها عبارت است از :شاخصهای استانداردشده بارش ( ،)SPIدهکها ( )DIو

درصد نرمال ( ،)PNکه بهترین شاخص برای این منطقه ،روش  SPIپیشنهاد شد.
نساجیزاده و صانعی ( ،)1380با تجزیهوتحلیل ( آنالیز) سریهای زمانی دادههای

بارش ماهانه ،شاخص  SPIرا برای زابل و اصفهان ،مشخص کردند و به تعیین

خشکسالی ،تأثیرهای منفی بیشتری به دنبال دارد و حتی میتواند به بحران

دورههای خشکسالی در این مناطق پرداختند .بذرافشان ( ،)1381به مطالعه

خشکسالی ،یک پدیده طبیعی ،آبوهوایی و تکرارشدنی است که احتمال

اقلیمی در ایران پرداخت .وی در این مطالعه نشان داد که در مقیاسهای زمانی

درخور اهمیت است این که در هر منطقه ،منابع گرانبهای متفاوتی همچون

را از نظر شدت خشکسالی مقایسه کرد .همچنین نمایان ساخت که شاخص

بینجامد.

وقوع آن در همه نقاط کره زمین و با هر شرایط اقلیمی وجود دارد .آنچه

آب و انرژی ،ارزیابی و مدیریت شوند تا با هرگونه شرایط محدودکننده ،کمبود
و استرس روبهرو نشوند .در میان پدیدههای طبیعی ،مؤثرترین عامل برای

تطبیقی برخی شاخصهای خشکسالی هواشناسی از جمله  SPIدر چند نمونه
 12 ،6و  24ماهه ،میتوان ایستگاههای متفاوت از نظر اقلیمی و سالهای آماری

ِ
درست
 SPIدر مقیاس زمانی کوتاهمدت ،به دلیل دادههای صفر ،توان پایش

خشکسالی را ندارد .بریان و همکاران ( )2017و فرانسیس و همکاران ()2017

* دانشجویکارشناسیارشدبخشمهندسیعمران،دانشکدهفنیومهندسی،دانشگاهشهیدباهنرکرمان.
** دانشیاربخشمهندسیعمران،دانشکدهفنیومهندسی،دانشگاهشهیدباهنرکرمان.

** دانشآموختهدکتریبخشمهندسیعمران،دانشکدهفنیومهندسی،دانشگاهشهیدباهنرکرمان.
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1- Palmer
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3- Brian et al.
4- Francis et al.
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و تبخیر -تعرق زیاد قرار دارد (حلمی .)1396 ،استان کرمانشاه با وسعتی در

نیز در مطالعات خود ،به ترتیب به بررسی شاخصهای  SPIو  RDIپرداختند.

حدود  24.434کیلومتر مربع در میانه ضلع غربی کشور قرار گرفته است.

روشها و ابزارهای پژوهش

این استان از شمال به استان کردستان ،از جنوب به استانهای لرستان و ایالم،

 -منطقه مورد بررسی

ایران ،با متوسط بارش ساالنه  241میلیمتر ،بین دو نصف النهار  449°و

 64°شرقی و دو مدار  25°و  40°شمالی واقع شده است .حدود  94/8درصد
 ASاز سطح آن در شما ِر مناطق خشک و نیمهخشک با ریزشهای جوی کم

از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق ،محدود شده است (اداره

کل هواشناسی استان کرمانشاه) .منطقه مورد مطالعه در این پژوهش ،شهر
کرمانشاه ،مرکز استان است (نگاره شماره .)1

نگاره شماره  :1موقعیت منطقه مورد بررسی در کشور

در این پژوهش ،بهمنظور براورد شاخصهای خشکسالی ،از دادههای بارش

ماهانه استفاده شده است .ایستگاه هواشناسی منتخب ،ایستگاه سینوپتیک
( )Synopticشهر کرمانشاه با دوره زمانی  30ساله ( )1990 -2019است .دادههای

بارش مورد استفاده ،از اداره هواشناسی استان کرمانشاه استخراج شده است

(جدول شماره .)1

جدول شماره  :1موقعیت ایستگاه سینوپتیک شهر کرمانشاه (اداره هواشناسی استان کرمانشاه) و طول دوره آماری
نام ایستگاه

ارتفاع از سطح دریا (متر)

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

شماره بینالمللی

کد چهار حرفی

طول دوره آماری

کرمانشاه

1318/6

47/09

34/21

40766

OICC

2019 -1990

 -شاخصهای خشکسالی

خشکسالی مورد مطالعه در این پژوهش ،از نوع خشکسالی هواشناسی

است که در واقع ،مهمترین نوع خشکسالی بهشمار میآید؛ زیرا نقطه آغاز

دورههای خشک است و در صورت استمرار ،باعث خشکسالیهای دیگر میشود.

با توجه به اینکه خشکسالی هواشناسی از را ِه کمبود بارش سنجیده میشود و

مقیاس و ) Γ(αتابع گاماست که به شکل رابطه شماره  2محاسبه میشود:
)2

محاسبه شاخص بارش استاندارد شده در رابطه با برازش تابع چگالی احتمال

پارامتر جوی مهم در سنجش این نوع خشکسالی ،فقط بارش است؛ بنابراین ،از

گاما بر توزیع فراوانی بارندگی برای یک ایستگاه معین میباشد .پارامترهای  αو

استفاده قرار میگیرد؛ شاخص بارش استانداردشده ( )SPIو شاخص دهکها

استفاده از روش حداکثر درست نمایی میتوان مقادیر بهینه  αو  βرا با استفاده

جمله مهمترین نمایههایی که در بررسی و تشخیص این نوع خشکسالی مورد

( )DIاست .در ادامه ،شاخصهای مورد استفاده در این پژوهش ،معرفی شدهاند.

 -شاخص بارش استانداردشده (:)SPI

این شاخص ،از سوی مککی و همکاران ،)1993( 5بهمنظور پایش خشکسالی

هواشناسی ابداع شد .برای محاسبه این شاخص ،تنها به دادههای بارش نیاز

است .همچنین یکی دیگر از مزیتهای اصلی و بسیار مهم  ،SPIقابلیت محاسبه

آن در مقیاسهای زمانی مختلف است که بر این اساس میتوان خشکسالیهای
کوتاهمدت و همچنین درازمدت را مورد بررسی قرار داد ( .)8به تجربه ثابت شده
است که توزیع احتمال بارش در یک ایستگاه ،اغلب از تابع توزیع احتمال گاما

پیروی میکند .تابع چگالی احتمال یا فراوانی این توزیع به صورت رابطه شماره

 1است:
)1
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که در رابطه پیشگفته x>0 ،مقدار بارندگی ، α>0 ،پارامتر شکل β>0 ،پارامتر

 βبرای هر ایستگاه و برای هر مقیاس زمانی و هر ماه از سال براورد میشوند .با
از روابط زیر محاسبه کرد:
)3

)4
که پارامتر  Aدر رابطه شماره :3
)5

که در این رابطه،

میانگین بارندگیهای تجمعی محاسبه شده در تمام

ماههای مشابه در هر ایستگاه و در هر مقیاس زمانی x ،بارندگی تجمعی در
هر مقیاس زمانی در هر ماه  nو تعداد مشاهدات بارندگی مخالف صفر ماههای

مشابه در سری زمانی بارندگیهای تجمعی در هر مقیاس زمانی است.

5- McKee et al.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بهرهگیری از شاخصهای خشکسالی برای پایش خشکسالی و تعیین بهترین شاخص ...
در محاسبه شاخص  ، SPIاز تابع توزیع احتمال تجمعی دادهها استفاده

میشود که این تابع با انتگرالگیری روی تابع توزیع گاما بهصورت رابطه شماره
 6بهدست میآید:

)9
که پارامتر  tبرای مقادیر مختلف ) H(Xاز روابط زیر ( 10و  )11بهدست میآید:

)6

)10

با توجه به اینکه توزیع احتمال تجمعی گاما برای ( X=0بارندگی صفر

میلیمتر) تعریف نشده است ،بنابراین ) G(Xتابع توزیع احتمال تجمعی ناقص
گاما است و از آنجا که در سری دادههای بارندگی هر ایستگاه ،مقدار بارندگی

صفر میلیمتر نیز وجود دارد؛ بنابراین تابع توزیع احتمال تجمعی گاما که

دربرگیرنده مقادیر صفر هم هست ،به صورت رابطه شماره  7تعریف میشود:
)7

و

)11
و مقادیر ثابت  d2 , d1 , c2 , c1 , c0و  d3در معادالت  8و  9بهصورت زیر خواهد

بود:

در رابطه شماره  q ،7احتمال وقوع بارندگی صفر میلیمتر در هر مقیاس

زمانی ،برای هر ماه و هر ایستگاه و ( H(Xتابع توزیع احتمال تجمعی گاما است.
گام بعدی در محاسبه  ، SPIانتقال احتمال تجمعی از توزیع گامای بهدست

آمده به توزیع نرمال استاندارد تجمعی با میانگین صفر و انحراف از معیار یک
است .در واقع  SPIعبارت است از  :متغیری از تابع توزیع نرمال استاندارد که

مقدار احتمال تجمعی آن با مقدار احتمال تجمعی متغیر مورد نظر از تابع
توزیع گامای بهدست آمده ،برابر باشد .پس از محاسبه احتمال تجمعی توزیع
گاما در هر مقیاس زمانی و برای هر ماه از سال ،این احتمال را به توزیع نرمال

استاندارد تجمعی  Zبا میانگین صفر و انحراف از معیار یک انتقال مییابد ،که Z
در واقع همان نمایه  SPIاست و از روابط شماره  8و  9بهدست میآید.
)8

d1 = 1.432788

c0 = 2.515517

d2 = 0.189269

c1 = 0.802853

d3 = 0.001308

c2 = 0.010328

بدین ترتیب  SPIهای محاسبهشده برای هر ماه از طول دوره آماری ،نرمال

شده  Zخواهد بود (.)3

همچنین شاخص  SPIرا میتوان براساس رابطه شماره  12نیز محاسبه کرد:
)12

 : Piمقدار بارش در دوره مورد نظر

̅ : Pمیانگین درازمدت بارش برای دوره مورد نظر
 : Sانحراف معیار مقادیر بارش

جدول شماره  ، 2کالسهای مختلف خشکسالی را بر اساس شاخص SPI

نشان میدهد:

جدول شماره  :2طبقهبندی شاخص و تعریف کالسهای خشکسالی متناظر با آن (عدنان)2۰17 ،
طبقهبندی شدت خشکسالی

 SPIمقادیر شاخص

ترسالی بسیار شدید

 2/00و بیشتر از آن

ترسالی شدید

 1/50تا 1/99

ترسالی متوسط

 1/00تا 1/49

ترسالی ضعیف

 0/50تا 0/99

نرمال

 – 0/49تا 0/49

خشکسالی ضعیف

 – 0/99تا -0/50

خشکسالی متوسط

 -1/00تا - 1/49

خشکسالی شدید

 1/50تا - 1/99

خشکسالی بسیار شدید

 – 2/00و کمتر از آن

 -شاخص دهکها ()DI

مرتب کردن دادههای بارندگی ماهانه برحسب دهکها و براساس توزیع

یک دهک مینامند ( .)2نخستین دهک ،یعنی مقدار بارندگی که از  10درصد وقوع

بارندگی ،بیشتر نشود و دومین دهک یعنی از  20درصد وقوع بارندگی فزونی

نرمال ،روش دیگری برای پایش خشکسالی است .نمایه  DIبرای نخستین بار

نیابد و دهک پنجم یا میانه نیز مقدار بارندگی است که از  50درصد رخدادها

فراوانی تجمعی یک ایستگاه بنا شده است و بهطور گسترده ،مورد استفاده

شاخص دهکها بدین صورت است که :نخست دادههای بارندگی ماهانه و یا

درازمدت را در دهمهایی از توزیع نرمال تقسیم میکنند و هریک از این گروهها را

بارش از رابطه زیر (شماره  )13محاسبه میشود:

از سوی گیبس و ماهر )1967( 6ارائه شد .این روش بر مبنای کاربرد توزیع

پژوهشگران استرالیایی قرار گرفته است .برای محاسبه آن وقوع بارندگیهای

فراتر نمیرود؛ بدین ترتیب تا دهک دهم ادامه پیدا میکند .اصول کلی محاسبه

ساالنه به صورت افزایشی (صعودی) مرتب میشوند؛ سپس احتمال وقوع

6- Gibbs, W. J. and J.V. Maher
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)13

فاصله دهکی (فاصله  10درصدی) قرار گرفته باشد ،یکی از درجههای خشکسالی

که در رابطه پیشگفته Pi ،احتمال وقوع بارندگی در ردیف iام و  Nتعداد

دهکها در جدول شماره  3آمده است.

دادههای بارندگی است .پس از محاسبه  Piو برحسب اینکه یک مقدار  Piدر چه

به آن نسبت داده میشود .طبقهبندی شدت خشکسالی براساس شاخص

جدول شماره  :3طبقهبندی شدت خشکسالی بر اساس شاخص دهکها (عدنان و همکاران)2۰17 ،
درصد

وضعیت خشکسالی

بیشتر از  90درصد

ترسالی بسیار شدید

 80تا  90درصد

ترسالی شدید

 70تا  80درصد

ترسالی متوسط

 60تا  70درصد

ترسالی ضعیف

 40تا  60درصد

نرمال

 30تا  40درصد

خشکسالی ضعیف

 20تا  30درصد

خشکسالی متوسط

 10تا  20درصد

خشکسالی شدید

کمتر از  10درصد

خشکسالی بسیار شدید

 -شاخص  Zچینی ()CZI

شاخص  CZIبراساس تبدیل ریشه سوم ویلسون  -هیلفرتی است .با این

فرض که دادهها از توزیع پیرسون نوع  IIIتبعیت میکنند CZI .مطابق رابطه
شماره  14براورد میشود (.)4
)14

در این رابطه،

 iام و

و

 ،متغیر استاندارد شده،

به ترتیب میانگین و انحراف معیار بارندگی در هر مقیاس زمانی

است .طبقهبندی شدت خشکسالی براساس شاخصهای  CZIدر جدول شماره

 4آمده است.

 -شاخص )ZSI( Z- Score

که در آن  ،Zijشاخص  Zچینی و  ،iمقیاس زمانی مورد نظر است که

اساس شاخص نمره  Zیا  ZSIانحراف از میانگین نسبت به انحراف معیار

)15

)17

میتواند  2 ،1تا  72ماه و  ،jماه جاری باشد .همچنین:

که در آن  ،Csiضریب چولگی و  ،nتعداد کل ماههای آماری است و نیز:

)16

دادههای آماری بوده و معادله آن به صورت زیر است:

و

که در آن  Piبارندگی سال iام SD ،انحراف معیار بارش در طول دوره آماری

میانگین بارندگی درازمدت است ( .)1طبقهبندی شدت خشکسالی براساس

شاخصهای  ZSIنیز در جدول شماره  4آمده است.

جدول شماره  :۴طبقهبندی شدت خشکسالی بر اساس شاخصهای  CZIو ( ZSIادیب)1395 ،
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 ،بارندگی ماه  jام برای دوره

طبقهبندی شدت خشکسالی

مقادیر شاخصهای  ZSIو CZI

ترسالی بسیار شدید

 2/00و بیشتر از آن

ترسالی شدید

 1/50تا 2/00

ترسالی متوسط

 1/00تا 1 /50

نرمال

 – 1/00تا 1/00

خشکسالی متوسط

 – 1/50تا 1-1/00

خشکسالی شدید

 2/00تا - 1/50

خشکسالی بسیار شدید

 – 2/00و کمتر از آن

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بهرهگیری از شاخصهای خشکسالی برای پایش خشکسالی و تعیین بهترین شاخص ...
در جدول شماره  5نیز ،پایش خشکسالی برای هر سال براساس هریک از شاخصها آمده است:
جدول شماره  :5پایش دوره سی ساله با استفاده از شاخصهای خشکسالی
توصیف

ZSI

توصیف

CZI

توصیف

DI

توصیف

SPI

سال

نرمال

-0/72

نرمال

-0/68

خشکسالی متوسط

-2

خشکسالی ضعیف

-0/68

1990

نرمال

0/61

نرمال

0/66

ترسالی متوسط

2

ترسالی ضعیف

0/67

1991

نرمال

0/62

نرمال

0/67

ترسالی متوسط

2

ترسالی ضعیف

0/68

1992

ترسالی شدید

1/65

ترسالی شدید

1/55

ترسالی بسیار شدید

4

ترسالی شدید

1/55

1993

ترسالی بسیار شدید

2/64

ترسالی بسیار شدید

2/30

ترسالی بسیار شدید

4

ترسالی بسیار شدید

2/28

1994

خشکسالی شدید

-1/70

خشکسالی شدید

-1/92

-4

خشکسالی شدید

-1/98

1995

ترسالی متوسط

0/99

ترسالی متوسط

1/00

ترسالی شدید

3

ترسالی متوسط

1/01

1996

نرمال

0/27

نرمال

0/34

ترسالی ضعیف

1

نرمال

0/35

1997

نرمال

-0/43

نرمال

-0/36

خشکسالی ضعیف

-1

نرمال

-0/36

1998

نرمال

-0/80

نرمال

-0/77

خشکسالی متوسط

-2

خشکسالی ضعیف

- 0/77

1999

نرمال

-0/51

نرمال

-0/46

خشکسالی ضعیف

-1

نرمال

-0/45

2000

نرمال

-0/71

نرمال

-0/67

خشکسالی متوسط

-2

خشکسالی ضعیف

-0/67

2001

نرمال

-0/05

نرمال

-0/03

نرمال

0

نرمال

-0/04

2002

نرمال

0/36

نرمال

0/43

ترسالی ضعیف

1

نرمال

0/44

2003

نرمال

-0/22

نرمال

-0/15

نرمال

0

نرمال

-0/14

2004

نرمال

-0/19

نرمال

-0/11

نرمال

0

نرمال

-0/10

2005

نرمال

0/57

نرمال

-/62

ترسالی متوسط

2

ترسالی ضعیف

0/63

2006

نرمال

-0/19

نرمال

0/12

نرمال

0

نرمال

-0/11

2007

نرمال

-0/90

نرمال

-0/89

خشکسالی شدید

-3

خشکسالی ضعیف

-0/90

2008

نرمال

-0/24

نرمال

-0/16

نرمال

0

نرمال

-0/15

2009

نرمال

-0/56

نرمال

-0/50

خشکسالی ضعیف

-1

خشکسالی ضعیف

-0/50

2010

نرمال

0/30

نرمال

0/37

ترسالی ضعیف

1

نرمال

0/38

2011

نرمال

-0/15

نرمال

-0/07

نرمال

0

نرمال

-0/06

2012

نرمال

-0/43

نرمال

-0/37

خشکسالی ضعیف

-1

نرمال

-0/36

2013

نرمال

-0/60

نرمال

-0/55

خشکسالی متوسط

-2

خشکسالی ضعیف

-0/55

2014

-2/64

2015

نرمال

0/52

نرمال

0/58

ترسالی متوسط

2

ترسالی ضعیف

0/59

2016

نرمال

-0/97

نرمال

-0/98

خشکسالی شدید

-3

خشکسالی ضعیف

-0/98

2017

ترسالی شدید

1/80

ترسالی شدید

1/67

ترسالی بسیار شدید

4

ترسالی شدید

1/66

2018

ترسالی متوسط

1/13

ترسالی متوسط

1/12

ترسالی شدید

3

ترسالی متوسط

1/13

2019

خشکسالی بسیار
شدید

-2/09

خشکسالی بسیار
شدید

-2/51

خشکسالی بسیار
شدید

خشکسالی بسیار
شدید

-4

خشکسالی بسیار
شدید
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با توجه به اطالعات جدول شماره  ،5مشاهده میشود که هر چهار شاخص

آبی خوبی بوده است .با توجه به نتایج پایش خشکسالی جدول یادشده میتوان

همچنین در سال  1995براساس سه شاخص  SPI ، CZIو  ZSIخشکسالی

خشکسالی نزدیک به هم بوده؛ با این تفاوت که در سالهای زیادی شاخصهای

بهطور همزمان ،فقط برای سال  2015خشکسالی بسیار شدید را گزارش کردهاند.
شدید گزارش شده؛ ولی طبق شاخص  ،DIخشکسالی بسیار شدید هم مورد
اشاره قرار گرفته است .گفتنی است که برای نمونه ،در سه سال اخیر دوره
آماری ،نتایج نشان میدهد که فقط یک خشکسالی در سال  2017روی داد و

خوشبختانه سالهای  2018و  2019از این نظر که ترسالی اتفاق افتاده؛ سالهای

نتیجه گرفت که نتایج سه شاخص  SPI ، CZIو  ZSIتا حدودی در بیان شدت

 CZIو  ZSIفقط یک دید کلی از شدت خشکسالی بهعنوان نرمالبودن گزارش

دادهاند؛ ولی شاخص  SPIمیزان شدت را دقیقتر مشخص کرده است .همچنین
نتایج شاخص  DIنسبت به سه شاخص دیگر دارای بزرگنمایی بیشتری است.

نمودار شماره  :1تغییرات شاخص خشکسالی  SPIدر دوره مورد بررسی

نمودار شماره : 2تغییرات شاخص خشکسالی  DIدر دوره مورد بررسی

نمودار شماره  :3تغییرات شاخص خشکسالی  CZIدر دوره مورد بررسی
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بهرهگیری از شاخصهای خشکسالی برای پایش خشکسالی و تعیین بهترین شاخص ...

نمودار شماره  :۴تغییرات شاخص خشکسالی  ZSIدر دوره مورد بررسی

بررسی نمودارهای ( 1تا  )4تغییرات شاخصهای خشکسالی نشان میدهد

ِ
روند بهنسبت یکسان،
که تغییرات بهنسبت یکسانی داشتهاند که دلیل این
وابستگی این شاخصها به پارامتر بارش است.

نتیجهگیری و پیشنهاد

در این پژوهش ،به بررسی خشکسالی شهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه

در یک دوره سی ساله ( )1990 -2019با استفاده از چهار شاخص  CZI ، DI ، SPIو
 ZSIپرداخته شد .بررسی تغییرات خشکسالی سیساله شاخصهای خشکسالی

نشان داد که در این مدت ،تنها دو بار خشکسالی شدید و بسیار شدید که
مورد تأیید هر چهار شاخص باشد ،روی داده است .همچنین برای نمونه در

سه سال انتهایی دوره تغییرات خشکسالی مسیر بهنسبت خوبی داشته است،
در سال  2017براساس شاخص  ،SPIخشکسالی ضعیف ،طبق شاخص ،DI

این شاخصها به پارامتر بارش است .از همین رو تغییرات بارش بر این شاخصها
تأثیر میگذارد و در این میان ،فقط توصیف شدت خشکسالی برای آنها متفاوت

است که این تفاوت نیز تا حد بسیار زیادی وابسته به بازهبندی این شاخصها
برای بیان خشکسالی است .در پایان ،میتوان نتیجهگیری کرد که نتایج بهدست

آمده از دو شاخص  CZIو  ZSIیکسان بوده و نتیجه شاخص  DIتاحدی
همراه با مبالغه است؛ ولی شاخص  SPIعملکرد و دقت باالتری نسبت به دیگر

شاخصها دارد .بنابراین برای مطالعه خشکسالی در شهر کرمانشاه ،شاخص
 SPIبه دلیل دقت باالتر ،توصیه میشود.

منابع:

.1ادیب ،آ .گرجی زاده،ع.)1395(.بررسیوپایشخشکسالیبااستفادهاز

شاخصهایخشکسالی؛مطالعهموردی.

خشکسالی شدید و با توجه به شاخصهای  CZIو  ZSIکه نتایج یکسان دارند،

 .2انصافی مقدم ،ط .)1386( .ارزیابی چند شاخص خشکسالی اقلیمی و

 ZSIتَرسالی شدید و با توجه به شاخص  ،DIترسالی بسیار شدید ،رقم خورده

 .3علیزاده ،ا .آشگر طوسی ،ا« .)1387( .توسعه یک مدل برای پایش و

وضعیت نرمال اتفاق افتاده است .در سال  2018براساس شاخصهای CZI ،SPI

است و درنهایت در سال  2019نیز ،طبق شاخصهای  SPI ، CZIو  ،ZSIترسالی
متوسط و براساس شاخص  ،DIترسالی شدید اتفاق افتاده است .همچنین

بررسی نمودارهای تغییرات شاخصهای خشکسالی نشان میدهد که تغییرات

بهنسبت یکسانی وجود داشته که دلیل این روند بهنسبت یکسان ،وابستگی

تعیینمناسبترینشاخصدرحوضهدریاچهنمک.

پیشبینیخشکسالی(مطالعهموردی:استانخراسانرضوی)».مجلهعلومو
صنایعکشاورزی.ویژه آبوخاک.)1(119-190.

.4میرزایی،ع.ا.سبعه،غ«.)1390(.نرمافزارهایتخصصیمهندسی آب»،

تهران:خدماتنشرکیانرایانهسبز:زانیس:انتشاراتخلیجفارس.1390،

5. Adnan S, et al. (2018) “Comparison of various drought indices to monitor
drought status in Pakistan”. September 2018. Climate Dynamics 51(5-6).
6. Brian, F., Thomas, A., James, S., Felix, W., David, N. (2017). GRACE
Groundwater Drought Index: Evaluation of California Central Valley groundwater drought. Remote Sensing of Environment. 198, 384-392.
7. Francis, k., Shwetha, G., Patil, R. (2017). Reconnaissance drought index
as potential drought monitoring tool in a deccan Plateau. International Journal
of Agriculture Sciences. 9 (1), 2183-2186.
8. Mishra A k, Singh VP. (2010). A review of drought concepts. Journal of
Hydrology 391: 202-216, doi: 10. 1016/j.jhydrol. 2010.07.012.
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بررسی اثرهای تغییر اقلیم بر خشکسالی
در حوضههای آبخیز ایران با بهرهگیری از شاخص شدت
خشکسالی پالمر واسنجیشده ()SC-PDSI
آذر زرین* ،عباسعلی داداشی رودباری** ،سمیرا حسنی

**

بازنگری و تکمیل :گروه ویرایش (م .ن .س)
چکیده

در این پژوهش ،برای بررسی وضعیت خشکسالی ایران ،شاخص شدت

خشکسالی پالمر واسنجیشده ( )SC-PDSIبا تفکیک افقی باال (TerraCli-

اطالعات دقیق درباره پراکنش فضایی ،شدت و مدت آن است .این اقدام مهم،

زمانی مورد توجه بیشتری قرار میگیرد که شاخصهای مختلف خشکسالی با

 )mateطی دو دوره  30ساله از  1960تا  ،2019مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته

دادههای توان تفکیک افقی باال و طی دوره آماری درازمدت بهکار گرفته شده

خشکسالی ایران ،روی داده و بیشترین شدت خشکسالی نیز بهطور عمده ،در

میتواند در اختیار تصمیمگیران و سیاستگذاران قرار گیرد.

است .نتایج بهدستآمده نشان داد؛ افزایش درخور توجهی در شدت و مدت
حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ،واقع در شمال غرب ایران ،پدیدآمده است .در

میان فصلها نیز ،فصل بهار ،میزان بیشینه شدت خشکسالی و فصل پاییز،
مقدار کمینه را در این زمینه نشان داده است .بهطور کلی ،شدت خشکسالی،
از جنوب به شمال و شرق به غرب در ایران ،افزایشی است .چنانکه گفته شد،

بیشینه شدت خشکسالی مربوط به حوضه دریاچه ارومیه است؛ ولی بزرگترین
دوره خشکسالی ،در حوضه دریای عمان و خلیج فارس دیده میشود .در دو
حوضه آبخیز قره قوم و دریای خزر در دوره  30ساله دوم ( 1990تا  ،)2019فصل

بهار از یک دوره نرمال مرطوب ،به خشکسالی شدید تغییر کرده است که پس
از حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ،این دو حوضه ،وضعیت بحرانی را در میان

حوضههای آبخیز اصلی ایران دارند .این نتایج ،زمینهای برای توسعه اقدامهای
سازگاری با خشکسالی برای حوضههای آبخیز اصلی ایران ،فراهم میکند.

کلیدواژهها:

شـــدت خشکســـالی ،شـاخـــــص پالمــــــر واسنجیشـــــده (،)SC-PDSI

 ،TerraClimateایران.

مقدمه

خشکسالی ،یکی از پیچیدهترین مخاطرههای طبیعی است ( )18و تأثیرهای

کمی در مورد مشخصههای خشکسالی
باشند که بر این اساس ،اطالعات ّ

در دهههای گذشته ،تالشهای زیادی برای توسعه و توصیف شاخصهای

مختلف برای پایش و پیشنگری خشکسالی انجام شده است .با در نظر گرفتن

این دو رویکرد مهم شاخصهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفتند که از میان
شاخصهای موجود ،شاخص  SPEIبهطور گستردهای در نظارت و پیشنگری

خشکسالی در مقیاس جهانی و منطقهای استفاده شده است .یکی دیگر از
شاخصهای پذیرفتهشده که در سطوح مختلف مطالعاتی بهشکل گسترده
مورد استفاده قرار گرفته ،شاخص«شدت خشکسالی پالمر» یا ( )PDSIاست

که برای نظارت خشکسالی ،بویژه در زمینههای مربوط به کشاورزی و منابع آب

بهکار میرود ( .)14با توجه به عرضه و تقاضای آب PDSI ،با استفاده از دادههای
بارش ،دما و محتوای آب و خاک محاسبه میشود ( .)20ولی محدودیتهای

گوناگونی از جمله جدول زمانی ثابت ،وابستگی شدید به واسنجی دادهها،
کاستیهایی در مقایسه مکانی و تفسیر دلخواه از شرایط خشکسالی با

مقادیر شاخص وجود دارد ( .)22برای غلبه بر این کمبودها ،شاخص PDSI

واسنجیشده ( )SC-PDSIاز سوی ولز و همکاران ،توسعه داده شده ( )25و
بتازگی نیز ،از سوی لئو و همکاران ( ،)15بهبود یافته است.

بهطور کلی ،آبوهوای ایران ،با دمای باال ،دورههایی با خشکی شدید و

تغییرات فصلی بارندگی ،مشخص میشود .گرمایش جهانی نیز ،بر تنش آبی و

گستردهای بر تولید محصوالت کشاورزی ( ،)6منابع آب ( ،)26عملکردهای

خطرهای بیشتر کمبود آب در ایران ،افزده است .خشکسالی و کمبود آب ،بر

تنوع مکانی  -زمانی ،فرایندهای فیزیکی پیچیده ،تأثیرات غیرساختاری و تعاریف

مهم منطقه ،تأثیر عمیقی میگذارد .در همین راستا ،شواهدی از افزایش دما

اکوسیستم ( ،)8محیطزیست ( )24و اقتصاد محلی و جهانی ( )10دارد .به دلیل
متنوع ،پایش ،پیشنگری و کاهش اثرهای خشکسالی ،اغلب چالشبرانگیز

است (.)16

معیشت میلیونها نفر در ایران بهعنوان یکی از مناطق کشاورزی پرجمعیت و
در بیشتر مناطق ایران وجود دارد ()11؛ از همین رو ،تغییرات کلی دما و بارش،

باعث تغییر در دسترسی آب در ایران شده است؛ بنابراین ،پایش دقیق وضعیت

خشکسالی ،چه از نظر شدت و چه از دیدگاه گستره مکانی ،در حال تغییر

خشکسالی ایران طی دهههای گذشته ،مسئله مهمی است که باید به آن توجه

پدیده آبوهوایی ،ارائه اطالعات روشمند و دقیقتر در مورد وقوع و شدت

حدی یا  ،)Extremeباعث شده است تا مطالعات بسیاری
اقلیمی (رویدادهای ّ

است ( .)19بنابراین برای آمادگی بهتر و اقدامهای کاهنده اثرهای ویرانگر این

خشکسالی ،نقشی اساسی را در مدیریت آن به همراه دارد .پیششرط آمادگی

36
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* استادیاراقلیمشناسی،گروهجغرافیا،دانشگاهفردوسیمشهد،ایران.
** پژوهشگرپسادکتری،گروهجغرافیا،دانشگاهفردوسیمشهد،ایران.
** کارشناسارشد،گروهجغرافیا،دانشگاهفردوسیمشهد،ایران.

ویژهای شود .اهمیت مطالعه خشکسالی ،بهعنوان یکی از مهمترین فرینهای
به بررسی این پدیده ویرانگر (مخرب) بپردازند .مطالعات انجام شده از تنوع
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بررسی اثرهای تغییر اقلیم بر خشکسالی در حوضههای آبخیز ایران با بهرهگیری از ...
بسیاری زیادی برخوردارند؛ بهگونهایکه میتوان این مطالعات را در دستههای

و نقطه شکست در سریهای فصلی شاخص خشکسالی  SPEIدر ایران نیز

گوناگون همچون پایش و پیشنگری ،مقایسه شاخصهای گوناگون و واسنجی

پژوهشی است که قربانی و همکاران ( ،)1399با انجام آن به این نتیجه رسیدند؛

تقسیمبندی کرد .مشخصههای خشکسالی همچون شدت و مدت موضوعهای

و جنوب شرقی کشور ،شرایط خشکتر شده است.

شاخصهای خشکسالی در مناطق اقلیمی و حوضههای آبخیز متفاوت،
پژوهشهای مختلفی در سطح جهانی از جمله در پاکستان ( ،)7چین ( ،)21عراق
( ،)13انگلستان و ولز ( ،)23بوده است؛ مطالعاتی نیز از پایگاههای داده مختلف

چن 1و همکاران ()2019
برای بررسی خشکسالی استفاده کردهاند .برای نمونهِ ،
از پایگاههای داده مختلف  CFSR ،ERA-Interim ،JRA-55 ،MERRA-2و
 NCEP-2برای بررسی خشکسالی کشور چین ،استفاده کردند و به این نتیجه

رسیدند که دو پایگاه داده  JRA-55و  MERRA-2عملکرد خوبی برای بررسی

خشکسالی در مناطق مختلف چین دارند.

در فصل بهار ،در نیمه شرقی و شمال غربی و در فصل زمستان در شمال غربی
بهرغم پژوهشهای خوبی که خشکسالیهای ایران را مورد مطالعه قرار دادند؛

ولی بررسی خشکسالیهای ایران ،همچنان از چند دیدگاه درخور اهمیت است:
 -1مقایسه همزمان(توامان) خشکسالی در حوضههای آبخیز اصلی ایران؛

 -2کاربست دادههایی با توان تفکیک افقی باال برای بررسی دقیقتر خشکسالی
بدون ایستگاه اندازهگیری بارش
در مناطق
ِ

 -3پایش دقیق از تغییرات خشکسالی طی دوره آماری درازمدت.

از همین رو ،در این پژوهش از دادههای با توان تفکیک افقی باال پایگاه Ter-

جنبه مهم دیگری که در مطالعات مربوط به خشکسالی به آن توجه

( raClimateحدود  4کیلومتر) برای نخستین بار در ایران برای بررسی شدت

مشخصههای خشکسالی آینده را با مدلهای همادی  CMIP6در جنوب آسیا

بررسی شدت خشکسالی در ایران بر اساس شاخص شدت خشکسالی پالمر

زیادی شده؛ پیشنگری خشکسالی است.در این راستا ،ژای 2و همکاران ()2020

مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه مهم رسیدند که شرایط خشکسالی در

بخش شمالغربی جنوب آسیا ،تا پایان سده کنونی ،افزایشی خواهد بود.

در ایران ،مطالعات مربوط به خشکسالی از دیدگاههای گوناگونی مورد بررسی

قرار گرفته است .فتاحی و همکاران ( )1391در پژوهشی ،به واسنجی منطقهای

ضرایب تجربی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر پرداختند .بذرافشان و
همکاران ( ،)1394واسنجی شاخص شدت خشکسالی پالمر در شرایط اقلیمی
خشک و نیمهخشک مناطق غرب و جنوب غرب ایران را مورد بررسی قرار دادند.
حجابی و همکاران ( )1397تعدیل شاخص شدت خشکسالی پالمر ( )PDSIرا

بر مبنای طرحواره برهمکنش جو  -سطح خشکی ( )ALSISدر حوضه آبریز

کرخه مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که شاخص AL-PDSI

درک جامعتری از مشخصههای خشکسالی ارائه میدهد .تحلیل منطقهای روند

خشکسالی استفاده شده است .بر این اساس ،هدف اصلی پژوهش پیش رو،

واسنجیشده ( )SC-PDSIطی  6دهه گذشته در حوضههای آبخیز اصلی ایران
است.

روشها و ابزارهای پژوهش

منطقه مورد بررسی

این مطالعه ،بر حوضههای آبخیز اصلی ایران متمرکز است .ایران ،شش

حوضه آبخیز اصلی یا درجه یک دارد که دربردارنده :حوضه آبخیز دریای خزر،
خلیج فارس و دریای عمان ،دریاچه ارومیه ،فالت مرکزی ،مرزی شرق و قرهقوم

است که در نگاره شماره  ،1موقعیت این شش حوضه اصلی نمایش داده شده

است.

نگاره شماره  :1موقعیت منطقه مورد بررسی به همراه حوضههای آبخیز اصلی ایران و تفکیک افقی دادههای TerraClimate

1- Chen et al.
2- Zhai et al.
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دادههای جهانی با توان تفکیک افقی باال ()TerraClimate

یافتههای پژوهش و بحث

دادههای جهانی با توان تفکیک افقی باال ( ،)TerraClimateمجموعهای با

در بررسی تغییرات شدت خشکسالی در حوضههای آبخیز اصلی ایران،

خشکیهای زمین با گستره جهانی از  1958تا  2019در دسترس استTerraCli- .

اقلیمی (دوره  30ساله) تقسیم شد؛ که نتایج پهنهبندی شدت خشکسالی

باال از مجموعه دادههای  CRU WorldClim ، JRA-55و Root zone stor-

( )1989-1960و دوره دوم ( )2019-1990در جدول شماره  ،1ارائه شده است .در

مطالعات زیستمحیطی و هیدرولوژیکی در مقیاس جهانی برشمرده میشوند

و بیشینه مناطق تحت تأثیر مقدار منفی شاخص در حوضه آبخیز خزری و

نسبت به مجموعه دادههای با توان تفکیک افقی پایینتر نشان دادند (.)17

فصل زمستان ،جهش چشمگیری داشته است ،بهگونهایکه کمینه شاخص با

تفکیک افقی باال (حدود  4کیلومتر) است که دادههای آن به شکل ماهانه برای

 mateبا بهکارگیری تکنیک درونیابی ،ترکیبی از دورههای بهنجار اقلیمی با وضوح

 age capacityتوسعه داده است .دادههای این پایگاه ،ورودیهای مهمی برای

و بهبود درخور توجهی را در میانگین خطای مطلق و افزایش واقعگرایی فضایی،

 -شاخص شدت خشکسالی پالمر واسنجیشده ()SC-PDST

دوره مورد مطالعه ،به دو بخش یا بازه زمانی ( 1960 -1989و  )2019-1990بهنجار

فصلی ،در نگاره شماره  2و مقدار متوسط شدت خشکسالی طی دوره نخست
فصل زمستان دوره نخست ،شدت خشکسالی بین  -0/6تا  0/3در نوسان است

مناطق شمالی کویری مرکزی دیده میشود .در دوره دوم ،شدت خشکسالی در

مقدار  -3/6و بیشینه شاخص  0/4محاسبه شد .در این دوره ،حوضه دریاچه

ارومیه ،بیشینه مقدار خشکسالی را تجربه کرده است و پس از آن حوضه

برای پیگیری هدفهای این پژوهش ،برای مطالعه خشکسالی حوضههای

خزری و شمال حوضه دریای عمان و خلیج فارس ،بیشینه شدت خسکسالی را

مقیاس زمانی فصلی برای  SC-PDSIمتناسب با هدف پژوهش پیش رو،

خشکسالی فصلی ایران را نشان داده است .بر پایه محاسبات ،کمینه شاخص

درازمدت هواشناسی مناسبتر است SC-PDSI .براساس مدل عرضه و تقاضای

بیشینه آن 0/09بهدست آمده است که یک تغییر اساسی را در رفتار خسکسالی

آبخیز اصلی ایران ،از شاخص خشکسالی  SC-PDSIاستفاده شد .انتخاب

برای توصیف شرایط خشکسالی است و همچنین دورههای فصلی برای سری
رطوبت خاک محاسبه میشود .دادههای ظرفیت نگهداری آب با استفاده از

نقشه خاک  FAOاز انستیتوی تحقیقات تأثیر آبوهوا ( )PIKبهدست آمده

است .این مطالعه برای محاسبه تبخیر و تعرق بالقوه ( )PETاز روش پنمن -

نشان دادند .فصل بهار هم به سبب الگوی مکانی و هم از نظر شدت ،بیشینه
نیز  -0/4و بیشینه آن  0/6به دست آمد .در دوره دوم ،کمینه شاخص  -4/4و

ایران نشان میدهد .همانند فصل زمستان شمالغرب و غرب ایران به همراه

شمال شرق ،بیشینه شدت خشکسالی را نشان دادند .در فصل تابستان

در دوره نخست ،مقدار شاخص بین  0 /3تا  0/05و در دوره دوم ،بین 3/5

مونتیت استفاده کرده است که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

تا  0/02محاسبه شد .کانون اصلی خشکسالی نیز همانند فصول پیشین ،در

و دینامیکی در مناطق خشک ،اثرگذاری بهتری دارد ( .)27در این مقاله ،به دلیل

همین الگوی مکانی برای فصل پاییز نیز ،حفظ شده است .در فصل پاییز شدت

میتوانند به منبع شماره ( )5مراجعه کنند.

بهگونهایکه مقدار شاخص که نمایانگر خشکسالی است ،در دوره نخست0/5 ،

( )FAOتوصیه شده است .روش پنمن-مونتیت ،به دلیل ترکیب عوامل حرارتی

جزئیات باالی محاسباتی روش  PDSIروابط آن ارائه نشده است و عالقهمندان
پیکربندی مجدد محاسبه مقدار ضریب رژیم آبوهوایی ،مهمترین مؤلفه

ارتقایافته  SC-PDSIاست ( )27که این شاخص را نسبت به نسخههای پیشین
،بهبود چشمگیری بخشیده است.

غرب و شمالغرب ایران و با شدتی کمتر در شمال شرق ایران دیده میشود.

خشکسالی دوره دوم نسبت به دوره نخست ،کمتر از فصول دیگر است.
و در دوره دوم -2/9 ،است.

بررسی دورههای پیاپی یا متوالی خشکسالی نیز در ایران ،نتایج درخور توجهی

را ارائه داده است که در اینجا ،به دلیل محدودیت نگارشی ،تنها به تغییرات
فصلی متوسط کل کشور اشاره خواهد شد .فصول پیاپی خشک برای دوره
نخست ( )1989-1960در فصل زمستان  ،0/87بهار  ،1/02تابستان  1/25و پاییز،

0/69بهدست آمده است .همین مقدار ،بهترتیب برای فصل زمستان تا پاییز
در دوره دوم ( 3/15 ،3/36 ،2/02 )2019-1990و  2/98فصول پیاپی یا متوالی

خشک برای کل کشور بر اساس دادههای  TerraClimateمحاسبه شده است.

همانگونه که از نتایج فصول خشک پیاپی ایران نیز مشخص شد؛ شدت و مدت
خشکسالی در ایران ،روند افزایشی دارد و ادامه این مقدار افزایشی در آینده،
بحرانهای زیادی را از نظر منابع آبی و مدیریت زیستبومها در کشور ،ایجاد

میکند.

آنچه برای شدت خشکسالی ایران برپایه دادههای  TerraClimateمیتوان

گفت؛ تهدید باالی خشکسالی در حوضههای آبخیز مهم با مراکز جمعیتی و
کشاورزی اصلی ایران ،مثل حوضه دریای خزر و دریاچه ارومیه است؛ بهگونهایکه

این مناطق،دارای بیشینه تهدید خشکسالی هستند.

افزایش شدت خشکسالی در حوضه مرزی شرق ایران نیز دیده شد؛ ولی

تغییرات آن نسبت به مناطق شمالی و غربی ایران طی دو دوره مطالعه ،بسیار
کمتر است .در این راستا ،گوپتا و جین )2018( 3نیز در پژوهش خود نشان دادند

که افزایش شرایط خشکسالی در بخش غربی افغانستان و پاکستان ،به دلیل
افزایش درخور توجه تبخیر و تعرق و درجه حرارت و کاهش میزان بارش در این

مناطق است؛ بنابراین تغییرات خشکسالی در حوضه آبخیز شرقی ایران هم
میتواند به همین دلیل باشد.
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رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

بررسی اثرهای تغییر اقلیم بر خشکسالی در حوضههای آبخیز ایران با بهرهگیری از ...
جدول شماره  :1تغییرات فصلی شاخص شدت خشکسالی پالمر واسنجیشده ( )SC-PDSTدر حوضههای آبخیر اصلی ایران با دادههای TerraClimate
دوره نخست ()1989 – 19۶۰
فصل

PDSI

دوره دوم ()2۰19 – 199۰

نوع خشکسالی

فصل

PDSI

نوع خشکسالی

حوضه آبخیز دریای خزر
زمستان

-0/09

نزدیک به نرمال (خشک)

زمستان

-1/67

خشکسالی محسوس

بهار

0/05

نزدیک به نرمال (مرطوب)

بهار

-2/15

خشکسالی شدید

تابستان

0/06

نزدیک به نرمال (مرطوب)

تابستان

-1/90

خشکسالی محسوس

پاییز

10/0

نزدیک به نرمال (مرطوب)

پاییز

-1/67

خشکسالی محسوس

حوضه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان
زمستان

-0/02

نزدیک به نرمال (خشک)

زمستان

0/84

خشکسالی در حال وقوع

بهار

10/0

نزدیک به نرمال (مرطوب)

بهار

-1/26

خشکسالی محسوس

تابستان

-0/01

نزدیک به نرمال (خشک)

تابستان

-1/15

خشکسالی محسوس

پاییز

-0/01

نزدیک به نرمال (خشک)

پاییز

-0/73

خشکسالی در حال وقوع

حوضه آبخیز دریاچه ارومیه
زمستان

-0/06

نزدیک به نرمال (خشک)

زمستان

-2/24

خشکسالی شدید

بهار

0/09

نزدیک به نرمال (مرطوب)

بهار

-3/03

خشکسالی شدید

تابستان

0/11

نزدیک به نرمال (مرطوب)

تابستان

-2/55

خشکسالی شدید

پاییز

0/02

نزدیک به نرمال (مرطوب)

پاییز

-2/13

خشکسالی شدید

حوضه آبخیز فالت مرکزی
زمستان

0/03

نزدیک به نرمال (مرطوب)

زمستان

-1/16

خشکسالی محسوس

بهار

0/13

نزدیک به نرمال (مرطوب)

بهار

-1/44

خشکسالی محسوس

تابستان

0/10

نزدیک به نرمال (مرطوب)

تابستان

-1/17

خشکسالی محسوس

پاییز

0/06

نزدیک به نرمال (مرطوب)

پاییز

-0/91

خشکسالی در حال وقوع

حوضه آبخیز مرزی شرق
زمستان

0/07

نزدیک به نرمال (مرطوب)

زمستان

-1/05

خشکسالی محسوس

بهار

0/15

نزدیک به نرمال (مرطوب)

بهار

-1/12

خشکسالی محسوس

تابستان

0/10

نزدیک به نرمال (مرطوب)

تابستان

-0/83

خشکسالی در حال وقوع

پاییز

0/04

نزدیک به نرمال (مرطوب)

پاییز

-0/66

خشکسالی در حال وقوع

حوضه آبخیز قرهقوم
زمستان

0/06

نزدیک به نرمال (مرطوب)

زمستان

-1/62

خشکسالی محسوس

بهار

0/23

نزدیک به نرمال (مرطوب)

بهار

-2/15

خشکسالی شدید

تابستان

0/19

نزدیک به نرمال (مرطوب)

تابستان

-1/70

خشکسالی محسوس

پاییز

0/15

نزدیک به نرمال (مرطوب)

پاییز

-1/40

خشکسالی محسوس
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نگاره شماره  :2شاخص شدت خشکسالی پالمر واسنجیشده ( )SC-PDSTفصلی با استفاده از دادههای جهانی با توان تفکیک افقی باال ()TerraClimate
طی دوره  19۶۰ - 2۰19برای حوضه آبخیز اصلی ایران

* شرایط نرمال ) ،(0.5>PDSI<0.5خشکسالی در حال وقوع )  ،( -1> PDSI ≤-3خشکسالی محسوس ) ،( -2>PDSI≤-1خشکسالی متوسط ) ،( -2>PDSI≤-3
خشکسالی شدید )  ( -4>PDSI≤-3و خشکسالی بسیار شدید ) ( PDSI≤-4؛ همین آستانهها در حال مثبت ،برای ترسالی نیز صادق است.

نتیجهگیری و پیشنهاد

همانگونه که در جدول شماره  1نیز دیده میشود؛ شرایط خشکسالی در

خشکسالی نزدیک به نرمال (مرطوب و خشک) بوده؛ در حالی که بهتقریب،

دوره  30ساله نخست واقع در حوضههای فالت مرکزی ،مرزی شرق و قرهقوم

برای همه فصول در دوره دوم ،شدت خشکسالی بهطور چشمگیری افزایش

دوم خشکسالی تشدید شده است؛ بهگونهایکه در تمامی فصول مورد مطالعه،

خشکسالی در ایران جدیتر شده است که در نتیجه ،تأثیر بسیار بیشتری نیز بر

شرایط نزدیک به نرمال (مرطوب) را فصول مختلف نشان دادند؛ ولی در دوره

میزان خشکسالی در حال وقوع ،تا خشکسالی بسیار
شدت خشکسالی ،از
ِ
شدید ،در تغییر است.در این میان ،بدترین وضعیت را در نیمه شرقی ایران،

حوضه آبخیز قرهقوم در شمال شرق کشور ،تجربه کرده است؛ بهگونهایکه
طی دوره  1990-2019شاخص پالمر واسنجیشده ( )SC-PDSIبرای فصل بهار

یافته است .با توجه به شدت خشکسالی و سرعت وقوع آن در دوره دوم ،تهدید

منابع آب و پوشش گیاهی دارد .در این راستا ،بیشترین آسیبپذیری خشکسالی
در ایران ،مربوط به حوضه دریاچه ارومیه است ،بهگونهایکه در تمامی فصول

دوره دوم ،خشکسالی شدید در این حوضه مهم ایران روی داده است .زیر تأثیر

گرمایش کره زمین نیز ،انتظار میرود که خشکسالی با دمای باال ،بیشتر و

خشکسالی شدید را نشان داده است .در این راستا ،ژانگ 4و همکاران ()2013

شدیدتر شود .چنین خشکسالی میتواند بقای مناطق زراعی دیم ،بخصوص

جنبههای مختلف خشکسالی شامل تداوم ،شدت ،فراوانی و وقوع توزیع مکانی

تسریع میکند و به کمبود آب میانجامد .شدت خشکسالی فصلی نیز در 60

خشکسالی را میتوان در دوره  30ساله دوم ،به نوعی بحرانی برشمرد .در این

بهطورچشمگیری ،گسترش یافته است؛ بویژه در حوضه آبخیز خلیج فارس و

نرمال خشک را نشان دادند و در دوره دوم ،برای همین فصل در حوضه دریای

شدت خشکسالی در بیشتر مناطق مستعد خشکسالی (مثل حوضه کویر

نشان دادند که شاخص پالمر واسنجیشده ( )SC-PDSTطرحی جامعتر از

آن فراهم میسازد .در حوضههای آبخیز دریای خزر و دریاچه ارومیه ،وضعیت

دو حوضه مهم ایران در دوره  1960تا  ،1989فصول زمستان شرایط نزدیک به
خزر ،خشکسالی محسوس ،و در دریاچه ارومیه ،خشکسالی شدید دیده شد.

وضعیت شدت خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه نیز ،بهمراتب بحرانیتر
از دیگر حوضههای ایران است؛ در این حوضه،در تمامی فصول در دوره دوم

در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه را در ایران را تهدید کند؛ زیرا دمای باال ،تبخیر را

سال گذشته در ایران ،افزایش پیدا کرده و مناطقی با شدت باالی خشکسالی

دریای عمان و دریاچه ارومیه که بسیار خشکتر از قبل شده است .از سویی،

مرکزی و مرزی شرق) کم و متوسط بوده؛ در حالی که خشکسالیهای شدید
و بسیار شدید ،بیشتر در حوضههای پُرآب ایران همانند دریای خزر و دریاچه
ارومیه ،رخ داده است.

مورد مطالعه ،شدت خشکسالی بهطور چشمگیری ،افزایش داشته است که

در مجموع میتوان گفت؛ نتایج این پژوهش ،پیامدهای مهمی را برای

حوضه آبخیز دریای عمان و خلیج فارس ،وضعیت به نوعی دیگر ،درخور بررسی

شدید با دوام بیشتر کمبود رطوبت خاک را تشدید کرده است که بر این اساس،

تهدیدی جدی برای مناطق آب در این حوضه مهم ایران بهشمار میرود .در
است .در این حوضه مهم ایران که سدهای بزرگی نیز در آن احداث شده است؛

طی شش دهه گذشته به غیر از فصل تابستان  1960 -1989دیگر فصول حتی

مدیریت منابع آب ایران در شرایط تغییرات اقلیمی ارائه داده است .خشکسالی

فرایندهای مرتبط با تنش آبی در ایران ،تشدید میشود .وقوع خشکسالی مکرر،

بویژه در حوضه دریاچه ارومیه ،باعث کاهش حاصلخیزی خاک میشود که در

در دوره  30ساله نخست نیز ،شرایط خشکسالی دیده شد که یک تهدید جدی

نتیجه ،کاهش تولیدات کشاورزی را به همراه دارد .کاهش کشاورزی و رشد

بهرغم بسیاری از مطالعات در مورد خشکسالیهای ایران ،در این مطالعه

تأثیر خشکسالی را به همراه داشته باشد .نتایج این پژوهش ،بینش درخور

 ،بررسی شود .نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان میدهد که طی دوره

میکند .در نهایت ،نتایج این پژوهش میتواند گزینههای خوبی را برای تدوین

برای مدیریت منابع آب ،بویژه سدهای مهم این منطقه از ایران است.

تالش شد تا پاسخ فصلی به شدت خشکسالی در حوضههای آبخیز اصلی ایران

 1990تا  2019شدت خشکسالی بهطور عمده در تمامی حوضههای آبخیز ایران،
افزایش داشته است.
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در دوره نخست ( ،)1989-1960در بیشتر حوضههای آبخیز ایران ،شدت

ر
روزافزون جمعیت ،ممکن است خطر جدی برای امنیت غذایی در مناطق زی ِ

توجهی در زمینه مدیریت منابع آب و بویژه خشکسالی را در ایران فراهم
راهبردهای(استراتژیهای) مبتنی بر افزایش امنیت آب و غذا ،ارائه دهد.
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هجدهم /شماره 68

طرح ضرورت بیمۀ منابع آبی
مزارع برنج و چگونگی اجرای آن
محمدحسین فرقانی اشرفی

*

بازنگری و اصالح :گروه ویرایش (م .ن .س)
چکیده

در راستای بهینهسازی و توسعه ارائه خدمات بیمه به تولیدکنندگان بخش

سرآغازی بر فعالیت پر افتخار بیمه کشاورزی در ایران بود؛ تا آنجا که در مدتی

قرار گرفت و برپایه آن ،عنوان «صندوق بیمه محصوالت کشاورزی» ،به «صندوق

ر پوشش صندوق بیمه
طبیعی ،دام ،طیور و شیالت در سراسر کشور ،زی ِ

کشاورزی ،ماده واحده بیمه محصوالت کشاورزی ،چندسال پیش ،مورد اصالح
بیمه کشاورزی» ،تغییر یافت و این تنها نهاد بیمهگر بخش کشاورزی کشور،
مجاز به ارائه خدمات بیمهای به تمامی اجزای مرتبط با بخش ،از جمله منابع
آبی شد .از همین رو ،باتوجه به اهمیت کشت برنج در اقتصاد کشاورزی و در

راستای حفظ تولید و تأمین امنیت غذایی کشور ،بهرهبرداری حداکثری از آب
درخو ِر دسترس ،جلوگیری از تخریب محیطزیست و منابع طبیعی ،جلوگیری

از فرونشست زمین ،تثبیت درامد کشاورزان واقعی ،جلوگیری از شور شدن و
کاهش حاصلخیزی زمینهای (اراضی) کشاورزی و حمایت اصولی از کشاورزان

واقعی در برابر خشکسالی« ،طرح بیمه منابع آبی زراعت برنج» پیشنهاد شده
و چگونگی (نحوه) اجرای آن ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .در این

طرح ،اجزای وزارت نیرو /ادارات امور آب ،بهعنوان مسئوالن قانونی مدیریت و
آبی دارای مجوز ،نسبت به بیمه منابع آبی و
تأمین آب موردنیاز یا مالکان منابع ِ

ر عامل خطر خشکسالی در یک
زمینهای دارای حقآبه از آن منبع ،صرفاً در براب ِ

اندک ،بیشتر محصوالت کشاورزی در زیربخشهای مختلف زراعت ،باغبانی ،منابع
محصوالت کشاورزی قرار گرفت .پس از چند سال ،این صندوق با اصالح عنوان
خود به «بیمه کشاورزی» ،پا را از حوزه محصوالت کشاورزی فراتر نهاد و قابلیت

بیمه کردن همه اجزای مرتبط با بخش کشاورزی ،اعم از تجهیزات و ابنیه
کشاورزی را نیز بهدست آورد .در این راستا ،ایجاد پوشش بیمهای منابع تأمین
آب مزارع برنج ،اعم از آبهای زیرزمینی (چاهها) ،قنوات ،رودخانهها و جویبارها،

چشمهسارها و آببندانهای طبیعی و یا احداثی که بهعنوان ذخیرهسازی آب
مورد نیاز بخش کشاورزی ،مورد بهرهبرداری قرار میگیرند و از ادارات امور آب

مناطق ،مجوز دارند؛ مقدور بوده و از جمله ضرورتهای حمایت از فعاالن عرصه

تولید و بخش کشاورزی در مقابله با عامل بالخیز خشکسالی است.

 -بیان مسئله

زراعت برنج ،یکی از اصلیترین منابع درامدی کشاورزان استانهای شمالی

طرح  5ساله مبتنی بر بیمه درامد ،اقدام میکنند تا در صورت تأیید رخدادن

کشور و تأمینکننده گردش مالی و پایههای اقتصادی منطقه است؛ از همین

از تأیید کشت جایگزین ،غرامت تعلقگرفته ،متناسب با مابهالتفاوت درامد

مطلوب ،نسبت به پایداری این سطح از درامد عمومی ،همت گمارده شود.

نبودن امکان کشت برنج ،مزرعه ،مورد بازدید قرار میگیرد و پس
(بروز) خطر و
ِ
کشت جایگزین با برنج ،محاسبه خواهد شد و پس از طی مراحل اداری در وجه

کشاورز /مالک عرصه ،پرداختشدنی خواهد بود .این طرح ،درخو ِر توسعه به
موارد مشابه است.

کلیدواژهها:

صندوق بیمه کشاورزی ،منابع تأمین آب ،خشکسالی ،برنج ،وزارت نیرو،

مبتنی بر درامد.

مقدمه

رو ،در راستای حفظ هنجارها و تعادل اجتماعی منطقه ضرورت دارد ،بهگونهای

هماکنون برای هدایت این موضوع مهم و دستیابی به تأمین نیازهای غذایی

کشور ،تالش بر آن است تا نسبت به تداوم تولید به هر شیوه ممکن ،اقدام

ِ
سطح کشت و تولید در سالهای
ر
شود .این در حالی است که
تداوم حداکث ِ
ِ

کشاورزی
خشکسالی ،آسیبهای مرگبار یا ویرانگری بر زیربناهای اقتصاد و
ِ

پایدار وارد میآورد که مغایر با اصول علمی ،عقالنی ،اقتصاد مقاومتی و

استقالل کشور است.

در این میانِ ،کشت برنج ،کاری دشوار و طاقتفرساست که نیاز به آب

ِ
مختلف کشور بویژه
فراوانی دارد و هر ساله کشاورزان زیادی در استانهای

نیاز به بیمه و حمایت از بخش کشاورزی ،بر کسی پوشیده نیست و این

ِ
غول
امنیت غذایی جامعه ،مقابله با
استانهای شمالی ،برای تأمین نیاز غذایی و
ِ

پیش از انقالب ،به صندوق کمکهای بالعوض ،در آغاز انقالب و پیامد آن ،با

با کمبود آب و خشکسالی روبهرو هستیم ،افزون بر سطح کشت ،عواملی

حمایت ،با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف ،از یک قانون اجرا نشده در دوره
تصویب ماده واحده «قانون بیمه محصوالت کشاورزی» در خردادماه 1362

و تصویب اساسنامه آن در سال  1363در مجلس شورای اسالمی و سپس

تأسیس ِ«صندوق بیمه محصوالت کشاورزی» ،نمود پیدا کرد و در سال 1364
با اجرای بیمه دو محصول زراعی پنبه در استان مازندران و چغندرقند در استان
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خراسان ،فعالیت خود را در بخش کشاورزی کشور ،آغاز کرد و این گام مهم،

* کارشناساموربیمهواعتباریبانککشاورزی،شهرستاننکا،استانمازندران.

گرانی و تأمین درامد بیشتر ،اقدام به کشت برنج میکنند .در سالهایی که
ِ
نبود بارش مناسب ،کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش نسبی دمای
همچون

محیط ،موجب افزایش تبخیر سطحی و افزایش مصرف عنصر گرانبهای آب در
ِ
آب مورد نیاز
سطح
واحد
مزارع برنج میشود .از آنجا که هر ساله بخشی از ِ
ِ
ِ
بارندگی همان فصل زراعی(بهار و تابستان) تأمین میشود و
آب
مزارع برنج ،از ِ
ِ

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

طرح ضرورت بیمۀ منابع آبی مزارع برنج و چگونگی اجرای آن
در سالهای خشکسالی نیز ،بارش در فصل زراعی به حداقل ممکن میرسد؛

فاصل شهرستانهای فسا و جهرم در استان فارس بودهایم ()1؛ که یک فاجعه
ِ

دسترس ،اعم از رودخانهها و جویبارهای پدیدآمده از ذوب ذخایر برف و یخ

بخش در سالهای خشکسالی ،طراحی و اجرا شود تا ضمن مصون ماندن

ر
و احداثی ،صورت میپذیرد .این کار ،فشار زیادی بر منابع ذخیره ِ
آب منطقه زی ِ

دسترس ،خودداری شود و باقیمانده زمینهای تحت شرب هر منبع آبی ،به

ِ
آب در
کشت برنج ،از محل
ر
بنابراین ،تأمین ِکل آب مورد نیا ِز
منابع ِ
مزارع زی ِ
ِ
ِ

زمستان سال پیش ،چشمهها ،چاههای آب کشاورزی ،آببندانهای طبیعی
ِ

در ابعاد مختلف برشمرده میشود .از همین رو ،باید خدمتی متناسب با نیاز

آب در
درامد کشاورزان در برابر خطر خشکسالی ،از کشت بیمورد و بیش از ِ

کشت وارد میآورد و کشاورزان نیز ،بهلحاظ آنکه از خدمات مطلوب بیمهای

کشت دیگر محصوالت جایگزین و مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی تخصیص

ایزایی ،از جمله برداشت آب بیشتر از چاهها ،کفشکنی چاه و افزایش عمق لوله

آب در دسترس ،از افت تولید برنج در واحد سطح جلوگیری میشود؛ آب
از ِ

بهرهمند نیستند؛ برای کشت برنج یا حفظ کشت انجام شده ،به اقدامهای

انتقال آبهای زیرزمینی ،حفر چاههای غیرمجاز جدید ،کفشکنی آببندانهای
طبیعی و مواردی مانند آن ،برای دستیابی به آب مورد نیاز زراعت برنج خود،

دست میزنند .گرچه این عمل میتواند در برخی موارد ،تأمینکننده نیاز آبی

یابد .بدینسان ،ضمن پایداری تولید در سالهای آینده ،با بهرهمندی حداکثری

مازاد احتمالی برای آبیاری کشتهای جایگزین که نیاز کمتری به آب دارند ،مورد

استفاده قرار میگیرد و ضمن حفظ اصولی منابع تأمین آب ،تقویت پایههای
کشاورزی پایدار و تأمین درامد مورد انتظار کشاورزان از زمینهای تحت اختیار ،از

منابع تأمین
گیاه و تولید بهنسبت مطلوب در آن سال شود؛ ولی تخریبگر
ِ

هدر رفتن آب نیز ،جلوگیری میشود.

یا نفوذ سفره آب شور مجاور به سفره آب شیرین منطقه و لبشور شدن

نشانه میزان پیشرفت جامعه است .وضعیت معیشتی مردم به دالیل مختلف،

آب (از جمله :خالی شدن سفره آب شیرین چاهها و بهدنبال آن ،نشست چاه

آب چاههای آن سفه آبی ،نفوذ سفره آب شور زیرزمینی در سفرههای آب
آب آببندانها و گرایش به شوری آب
شیرین زیر آببندانهای طبیعی ،نفوذ به ِ
ِ
پیامد آن ،شور شدن و افت حاصلخیزی زمینهای تحت شرب آن
آببندانها و
و موارد دیگر) و تخریبگر زمینهای کشاورزی و محیطزیست است و موجب

تثبیت سطح زندگی افراد جامعه و بهبود آن ،از جمله وظایف دولتها و

ِ
ِ
ِ
منابع درخو ِر
محدودیت
پیشرفت فناوری،
فرهنگ زندگی،
ر سالیق،
اعم از تغیی ِ
ِ

نیافتن فرصتهای شغلی متناسب با زادآوری و
بهرهبرداری طبیعی ،گسترش
ِ

رشد جمعیت و بسیاری دالیل دیگر ،در نوسان است و افراد برای ایجاد ثبات
درپی افزایش درامد برمیآیند
نسبی در سطح زندگی خود ،به هر شیوهای
ِ

ناپایداری در تداوم تولید (کشاورزی پایدار) ،خدشه به امنیت غذایی و آسیب به

که گاهی روشهای یادشده ،از مطلوبیت مناسبی نیز برخودار نیستند و بر

ِ
نبود
«فرونشست زمین» ،یکی دیگر از پدیدههای شوم و نامطلوب برگرفته از

در مطالب پیشگفته ،برخی از آن موارد ،بهصورت گذرا مورد اشاره قرار گرفت .به

بیرویه از چاهها و کاهش شدید سطح آبهای زیرزمینی ،مهمترین دلیل

را تأمین؛ و ضمن حفظ استقالل کشور ،از ناپایداری تولید و تخریب محیطزیست

اقتصاد مقاومتی و استقالل کشور میشود.

تعادل ،میان تغذیه و برداشت از سفرههای آب زیرزمینی است .برداشتهای

ِ
فرونشست زمین در ایران است .بر اساس اعالم مجامع بینالمللی،

اکوسیستم منطقه و جهان ،تأثیر نامطلوب و حتی جبرانناپذیری میگذارند که
هر روی ،بر دولتمردان است تا با ایجاد راهکاری مناسب ،این نیاز طبیعی جامعه
جلوگیری کنند.

فرونشست ساالنه  4میلیمتر از زمین ،بحران بهشمار میآید و باالترین رکورد

ر پوشش قرار میدهد
هماینک ،بیمه زراعت برنج ،تنها مزارع کشتشده را زی ِ

این راستا ،بهتقریب ،دو سوم کل دشتهای کشور ،دشتهای ممنوعه حفر چاه

حداکثر تعهد بیمهگر ،وابسته به گرایش (تمایل) و توان کشاورزان تعیین

آن ،به میزان  32سانتیمتر مربوط به ایالت نیومکزیکو امریکا بوده است .در

جدید و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آبهای زیرزمینی اعالم شدهاند و متأسفانه
شایان توجهی از این دشتها ،به بیش از  2متر در
تراز منفی آبخوان در بخش
ِ

سال رسیده است .این موضوع مهم ،بهحدی در ثبات زمین تأثیرگذار است که
ِ
دشت حد
در سال  1395شاهد فرونشست زمین به میزان  54سانتیمتر در

و زمینهای کشتنشده ،هیچگونه خدمات پوشش بیمهای ندارند .گفتنی است؛
میشود که بهرغم حمایت دولت در تأمین بخشی از حقبیمه ،به دلیل گرایش

دادن
نداشتن آنان به پرداخت حقبیمه ،متناسب با نیاز مالی و میزان احتمال رخ
ِ
ِ

خطر نیست و در بیشتر موارد ،کمترین تعهد موجود را انتخاب و خریداری
میکنند .افزون بر آن ،پس از وقوع پدیده خشکسالی ،دولت مبالغ چشمگیری

را در راستای حمایت از تولید و کشاورزان تخصیص میدهد که به شیوههای

مختلف از جمله تأمین سود تسهیالت بخش کشاورزی ،تمدید تسهیالت و

کشاورزان
مانند آن ،باید میان فعاالن بخش توزیع شود .حال آنکه بسیاری از
ِ

واقعی ،تسهیالت دریافت نمیکنند و یا افرادی برای رفع دیگر نیازهای خود ،با
ِ
ِ
دریافت تسهیالت کردهاند .بنابراین بخشی از
مستندات کشاورزی ،اقدام به
ارائه

افراد ذیحق ،از این یارانهها محروم میمانند و افراد غیرکشاورز ،از آن بهرهمند

میشوند.

همانگونه که مالحظه میشود؛ با مباحث مختلفی در جامعه روبهرو

هستیم که نیازمند آن است تا برای بهبود اوضاع ،چارهای اندیشیده شود.
مهمترین این مباحث ،به شرح زیر است:
فهرستی از
ِ

 -1اهمیت زراعت برنج در گردش مالی ،اقتصادی و رفاه اجتماعی مردم

منطقه.

 -2ضرورت برنامهریزی دولت در راستای بهبود وضع درامدی و تثبیت

سطح زندگی مردم (در ترکیب جمعیتی ایران ،کشاورزان نقش بزرگی دارند).
 -3هزینه زیاد و طاقتفرسا بودن زراعت برنج.

 -4محدود بودن ذخایر آبی دسترسپذیر و درخو ِر بهرهبرداری و ضرورت

حفاظت از این منابع آبی ،با هدف دستیابی به کشاورزی پایدار ،اقتصاد

مقاومتی و حفظ استقالل کشور.
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ر بهرهبرداری غیر اصولی
 -5ضرورت حفاظت از زمینهای کشاورزی در براب ِ

بر مبانی کشاورزی منطقه وارد میآورند .محاسبه نادرست سفرههای آبی

زمین ،نفوذ سفرههای آب شور به سفرههای آب شیرین زیرزمینی ،شور

نامتناسب مجوز بهرهبرداری از این منابع از سوی کارشناسان وزارت نیرو ،وجود

دادن فجایعی همچون فرونشست
از منابع آبهای زیرزمینی و احتمال رخ
ِ

ر کشت و مانند آن.
شدن و کشتناپذیر(لمیزرع) شدن زمینهای زی ِ

زیرزمینی و آبخوانداری نادرست ،بویژه تغذیه نامناسب آبهای زیرزمینی و صدور
چاههای غیرمجاز ،کفشکنی غیرمجاز چاههای دارای مجوز ،بهرهبرداری بیش

ر
 -6هدایت درست و
اصولی حمایتهای دولت از تولیدکنندگان در براب ِ
ِ

دادن خسارت
دالیل رخ
از ظرفیت چاههای مجاز و مواردی از این دست ،از جمله
ِ
ِ

 -7تخریب منابع آبی و تأثیرهای نامطلوب آن در زمینهای کشاورزی ،افزون

با آگاهی از اینکه بیشتر منابع آبی (اعم از چاه ،سد ،آببندان و مانند آن)،

دادن پدیده شوم خشکسالی.
رخ
ِ

بر تأثیرهای جبرانناپذیر در امنیت غذایی جامعه انسانی ،بر محیطزیست و

منابع طبیعی کشور نیز آثار ناگوار (سوء) و جبرانناپذیری دارد.

خشکسالی در منابع آبی چاههای مجاز بهشمار میآید.

آب عرصه چند کشاورز است و باتوجه به اینکه در
مشترک بوده و تأمینکننده ِ
سالهای خشک ،بهدلیل آبخوانداری نادرست ،منابع آبی ،با کمآبی روبهروست

 -8ضرورت استفاده حداکثری از آب موجود برای تولید محصوالت

و آب درخو ِر استحصال برای آبیاری کردن (مشروب نمودن) کل زمینهای دارای

نداشتن خدمات بیمه کشاورزی موجود (هماکنون
 -9مطلوبیت
ِ

سه قسمت سرآب ،میانآب و تهآب (پاییندست) قسمت کرد( .در این مثال،

کشاورزی ،تأمین نیازهای غذایی و ایجاد امنیت غذایی جامعه.

کشاورزانی که بهدلیل خشکسالی ،توانایی کشت و امرار معاش ندارند؛ مورد
حمایت قرار نمیگیرند).

همگی موارد پیشگفته و دیگر موارد مرتبط ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم

در پایداری اقتصاد مقاومتی و حفظ و پایداری استقالل کشور مؤثرند.

 -تشریح طرح

 -وضع موجود:

چارچوب بیمه کشاورزی مبتنی
هماکنون ،عامل خطر خشکسالی ،در
ِ

بر غرامت ،در دو گزینه هزینه تولید ،ارزش تولید و بیمه کشاورزی مبتنی بر
شاخص ( ،)2طی گزینه تضمین تولید در طرح یکساله و مشابه دیگر عوامل
پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار میگیرد .برپایه ضوابط ،خسارت،
ر
خطر ،زی ِ
ِ

زمانی درخو ِر براورد و تأییدشدنی است که عملیات کاشت در خزانه یا نشاء در

مزرعه صورت گرفته باشد و مبلغ غرامت ،بهتناسب مرحله رویشی و حداکثر
تعهد بیمهگر و دیگر موارد ،محاسبه و پس از طی مراحل قانونی ،واریزشدنی

بهحساب بیمهگذار است .این در حالی است که زمینهای تحت شرب از منابع
ر پوشش بیمه قرار
آبی چاه ،بنا بر مالحظاتی در مقابل خسارت خشکسالی ،زی ِ
ِ
دادن خطر خشکسالی ،نمیتوانند از حداقل خدمات
ندارند و در صورت روی
ِ

مرتبط ،بهرهمند شوند .بر همین اساس ،تالش فراوانی برای بهدستآوردن
(تحصیل) آب مورد نیاز ،صرف میکنند و بدینسان ،آسیبهای جبرانناپذیری

منبع آب را به
حقآبه ،کفایت نمیکند؛ بنابر این میتوان مزرعه زیر پوشش هر
ِ
منبع آبی یک آببندان ذخیره آب برای کشت برنج فرض شده است):

 )1زمینهای سرآب که از موقعیت مناسبی برخوردارند و در بیشتر سالها ،آب

کافی دارند و زیر کشت قرار میگیرند و بهطور عمده ،بهلحاظ گرمای بیشتر ،از

راندمان بیشتری (نسبت به سالهای عادی) نیز برخوردارند؛ بنابراین ،در سالهای

خشکسالی ،دچار خسارت نمیشوند و نیازی به حمایت بیمهای (دریافت غرامت)
در مقابل خطر خشکسالی ندارند.

 )2زمینهایی که در میانه مزرعه قرار دارند؛ برای کاشتن یا نکاشتن ،در تردید

قرار میگیرند و به دو بخش عمده تقسیم میشوند:

 )2-1زمینهای متصل به زمینهای باالدست که برحسب اطالعات نامتقارن

و اشتباه محاسباتی در میزان ذخیره آب درخو ِر استحصال ،تأمین بخشی از
نیاز آبی آن از را ِه بارندگی در فصل کشت و مانند آن ،از سوی کشاورز ،در
ِ
تردید کشتشدن قرار میگیرند؛ درحالیکه آب مورد نیاز گیاه تا مرحله زایشی

و رسیدن محصول ،بسنده است و مشابه زمینهای سرآب ،از تولید مناسبی
برخوردار خواهند بود؛ در نتیجه ،دچار خسارت نمیشوند و نیازی به حمایت

بیمهای (دریافت غرامت) در مقابل خطر خشکسالی ندارند.

 )2-2زمینهایی که کشاورزان ،اقدام به خزانهگیری میکنند؛ ولی به علت

کمبود آب ،قابلیت نشاکاری ندارند و یا اقدام به کشت و نشاکاری شدهاند؛

ولی نیاز آبی گیاه تأمین نشده است و گیاه ،توانایی تکمیل مرحله رویشی
و زایشی را ندارد .در این حالت ،افزون بر هزینه مالی از سوی کشاورز،

شاهد هدر رفتن آب ،بذر ،کود ،آلودگی محیطزیست برامده از سمپاشی و
کوددهی و مانند آن هستیم .این گروه از کشاورزان ،در صورت بیمه کردن

دادن (بروز) خسارت (برای
ر کشت ،متناسب با مرحله رویشی رخ
عرصه زی ِ
ِ
دادن خطر  100درصد در نظر
حمایت از کشاورز در بیشتر مواقع ،مرحله رخ
ِ

گرفته میشود) مشمول حمایت صندوق بیمه قرار میگیرند و بخشی از

هزینههای انجامشده را متناسب با گزینه بیمهای خود ،بهعنوان غرامت

ِ
ندادن
رفت آب و دیگر زیانهای مطروح ،انجام
دریافت میکنند .باتوجه به هدر
ِ
کشت برنج در این قطعات ،هم برای کشاورز و هم برای کشور ،سودمندتر
نشدن دقیق میزان
است؛ ولی بهلحاظ «تأمین درامد مناسبتر» و محاسبه
ِ

آب موجود و میزان آب درخو ِر تأمین از بارندگی در فصل کشت ،کشاورزان

اقدام به کشت برنج میکنند و افزون بر تحمیل زیان به خود و تحمل رنجهای

رفتن بخشی از آب موجود ،تخصیص
(مشقّ ات) کشت برنج ،موجب هدر
ِ
نیافتن عرصه به کشت دیگر محصوالت کشتپذیر (جایگزین) و مواردی
ِ

مانند آن ،موجب افت تولید ناخالص ملی میشوند.

 )3زمینهای پاییندست (تهآب) که از منبع آبی فاصله دارند؛ در سالهای

خشکسالی ،به این قطعات آب نمیرسد و بدون آب هستند و هم از سوی

مسئوالن و هم بنابر تشخیص مالکان ،عرصه قابلیت کشت ندارد و کشاورزان

ِ
کشت عرصه خود را ندارند؛ از همین رو ،طبق ضوابط جاری صندوق
نیز ،توانایی
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طرح ضرورت بیمۀ منابع آبی مزارع برنج و چگونگی اجرای آن
بیمه کشاورزی ،این زمینها ،مشمول خدمات بیمه نمیشود .به دیگر سخن،

خواهند کرد و کشاورزانی که از منابع آبی غیرمجاز استفاده میکنند نیز،

حمایت صندوق بیمه قرار نمیگیرند .از آنجا که این زمینها ،درامدزایی ندارند؛

آبی موجود یا جلوگیری قطعی از سوءاستفاده از منابع آبی آنان ،برای حفظ

زیرپوشش
این زمینها ،هزینه جاری ندارند و هماینک و بنابر ضوابط موجود،
ِ
مالکان این زمینها نیز در تأمین معاش خود با مشکل روبهرو میشوند و از این

جهت ،نیاز به حمایت بیمهای مناسبی دارند.

 -وضع مطلوب:

دادن خطر
با آگاهی از اینکه بیمه ،مسئولیت توزیع با ِر مالی برامده از رخ
ِ

را میان یکایک ( آحاد) فعاالن آن جامعه بر عهده دارد و اینکه مالکان زمینهای
موجود طبق بند ( 2-2زمینهای واقع در بخش دوم میانآب) و بند { 3زمینهای

پاییندست (تهآب)} در مقابل عامل خطر خشکسالی ،نیاز به حمایت بیشتری

دارند؛ برای آنکه بتوانیم افزون بر جلوگیری از پیامدهای منفی کشت برنج و

نشدن کشت محصوالت جایگزین و مانند آن ،به کشاورزان و مالکان
انجام
ِ
زمینهای دارای حقآبه ،خدمات بهینهتر (تضمین میانگین درامد ساالنه) ارائه

دهیم ،پیشنهاد میشود که زمینهای تحت شرب هر منبع آبی (مطابق مجوز

صادرشده از اداره امور آب منطقهای) بهصورت یک مورد بیمهشونده واحد در

نظر گرفته شود و در مقابل خطر خشکسالی بهصورت عمومی به مدت 5
ر پوشش خدمات بیمه کشاورزی قرار
دلیل کشت
سال ،صرفاً به
ِ
نشدن برنج ،زی ِ
ِ

ر کشت برنج
گیرند و در صورت رخ
دادن خشکسالی ،به آن سطح از مزرعه که زی ِ
ِ

قرار نگرفته است؛ به میزان مابهالتفاوت میانگین درامد کشت برنج با کشت
جایگزین ،غرامت تعلق بگیرد .بدیهی است ،فهرست اسامی ،کد ملی و شماره
حساب مالکان ،سطح و نقطه  UTMهر قطعه (تحت تملک و کشت) هر یک از

دادن خطر
زارعان ،بایستی در ضمیمه بیمهنامه مشخص شود تا در صورت رخ
ِ

نشدن برنج در مزارع ،امکان ارائه خدمات بیمهای به مالکان
خشکسالی و کشت
ِ

زمینهای کشت نشده یا تغییر کشت داده شده ،مقدور شود.

«بیمه منابع آبی زراعت برنج» ،طرحی است با بیمهنامه گروهی و مبتنی بر

آبی زراعت برنج به مدت  5سال
سطح دارای حقآبه منابع
درامد که در آن کل
ِ
ِ

از سوی ادارات منابع امور آب یا دیگر اجزای وزارت نیرو ،بهعنوان مقام قانونی
آب مورد نیاز جامعه یا مالک مجوز بهرهبرداری از منبع
بهرهبرداری و تأمینکننده ِ

دادن خطر
ر پوشش خدمات بیمه کشاورزی قرار میگیرد و در صورت رخ
آبی ،زی ِ
ِ
ِ
ِ
کشت برنج ،غرامت آن به بهرهبرداران قانونی منابع
نشدن
خسارت انجام
و ایجاد
ِ
آبی (کشاورزان زراعت برنج) به میزان سطح حقآبه ،پرداختشدنی خواهد بود.

نشدن برنج برگرفته از
ر کشت
بیمه منابع آبی زراعت برنج یا خرید خط ِ
ِ

خشکسالی ،میتواند از سوی اجزای وزارت نیرو در سطح شهرستانها (ادارات
ان
امور آب شهرستانها) بهعنوان مسئول قانونی آبها انجام گیرد و همه بهرهبردار ِ
ِ
ِ
ارداد آب منطقهای هر منبع آبی را بهصورت گروهی بیمه کند و هزینه
طرف قر
آن ،بر مبالغ حقآبه دریافتشدنی از کشاورزان افزوده شود .با توجه به آنکه

حقآبه ،بهطورعمده ،پس از پایان دوره تولید از کشاورزان دریافت میشود و
دادن خشکسالی ،دریافت این مبالغ از کشاورزان خسارتدیده و
در صورت رخ
ِ

کشاورزان بدون درامد ،اِجحافی دوچندان خواهد بود .بدیهی است در صورت
بیمه کردن  5ساله خطر خشکسالی ،منابع آبی از سوی اجزای وزارت نیرو،
مطالبات آن وزارت نیز ،از محل غرامت تعلقگرفته ،تأمینشدنی خواهد بود و

مازاد بر آن ،بهحساب کشاورز واریز میشود.

ر پوشش بیمه قرار
از آنجا که در این طرح ،کل
سطح دارای حقآبه ،زی ِ
ِ

میگیرد؛ مبلغ حقبیمه در واحد سطح اندک خواهدبود و پرداخت آن ،در

سالهای بیخطر (غیرخشکسالی) ،مشکلی ایجاد نمیکند.

ِ
دریافت
در صورت اجرای این طرح ،کشاورزانی که نسبت به تمدید قرارداد و

ر کشت خود را کمتر از مقدار واقعی
حقآبه ،اقدام نمیکردند یا آنکه سطح زی ِ
ِ
کشت واقعی خود اقدام
اعالم مینمودند؛ نسبت به اصالح و اعالم سطح زیر

مشخص خواهد شد و تصمیمگیری در زمینه قانونی کردن بهرهبرداری از منابع
منابع آبی و کشاورزی پایدار ،مقدور خواهد بود.

نپذیرفتن مسئولیت بیمه کردن تمامی
از سویی ،در صورت همکاری نکردن و
ِ

منابع آبی از سوی ادارات امور آب شهرستانها ،این امکان فراهم گردد تا مالک

یا میرآب هر منبع آبی ،اعم از چاه ،چشمه ،آببندان و مانند آن ،منبع آبی
تحت اختیا ِر خود را با ارائه مجوز بهرهبرداری و تأییدیه صادر شده از امور آب

ر پوشش بیمه خشکسالی پنجساله برای خسارت کشت
شهرستان مربوط ،زی ِ

نشدن برنج ،قرار دهد.
ِ

 -عملیات بیمهگری:

 -بیمهگذار :ادارات امور آب منطقهای یا مالک مجوز بهرهبرداری از منبع آبی.

 -مورد بیمه :منبع آبی با درج شماره مجوز ،سطح زمینهای تحت شرب و

 U.T.M.کل عرصه.

 -مدت پوشش بیمه :پنج سال و بهصورت گروهی.

 -در ضمیمه بیمهنامه پس از درج مشخصات بیمهنامه ،اعم از نام و شماره

مجوز بهرهبرداری منبع آبی در سرتیتر جدول ،باید مشخصات بهرهبرداران اعم
از نام ،نام خانوادگی ،کد ملی ،شماره حساب نزد شعب بانک کشاورزی ،سطح

ِ
ِ
تصرف دارای حقآبه آنان نگاشته شود و
تحت
عرصه و نقاط  U.T.M.هر قطعه

قابلیت ثبت آن در سامانه جامع بیمه کشاورزی یا  C.Sفراهم گردد.

دادن خشکسالی (تأثیرگذاری خشکسالی)
 حقبیمه :ضریب احتمال رخِ

برگرفته از آمارگیری  20ساله (چهار دوره بیمهگری) بهاضافه هزینههای اداری
بیمهگری.
 شیوه دریافت حقبیمه :اقساطی با اقساط ساالنه ،قسط نخست2 ،5
حقبیمه و دیگر اقساط 1 ،حقبیمه.
5
دادن (بروز) خطر و پیش از پرداخت غرامت ،کل
 تبصره :در صورت رخِ
حقبیمه ،باید پرداخت شده باشد.

 -شایسته است ،تمدید یا ادامه پوشش بیمهای پس از پایان سال چهارم

بیمهنامه قبلی و حداکثر پیش از آغا ِز کشت سال پنجم صورت پذیرد( .پیش از
دادن خطر در سال نخست).
احتمال رخ
ِ

 -بررسی خسارت و محاسبه غرامت:

دادن (بروز) خطر خشکسالی در هر سال ،برحسب اعالم وزارت جهاد
 رخِ

کشاورزی و تأیید وزارت کشور خواهد بود.

دادن خشکسالی ،وزارت نیرو ،بهوسیله ادارات امور آب هر
 در صورت رخِ

منطقه ،باید میزان دقیق آب ذخیره شده و درخو ِر استحصال هر منبع آبی

را پیش از آغا ِز کشت ،به مدیریتهای جهاد کشاورزی و شعبه بانک کشاورزی

(نماینده صندوق بیمه کشاورزی) هر شهرستان ،اعالم کند تا سطح درخو ِر
(قابل) کشت برنج ،تعیین شود.

 -وزارت جهاد کشاورزی از را ِه مدیریتهای شهرستان خود ،باید در آغا ِز

ِ
کشت بهاره ،افزون بر سطح درخو ِر کشت زراعت برنج هر منبع آبی،
فصل
نداشتن کشت جایگزین را به بیمهگذار منبع
نوع زراعت جایگزین یا قابلیت
ِ

آبی (نماینده مالکان زمینهای تحت شرب) و بانک کشاورزی (نماینده صندوق
بیمه کشاورزی) اعالم کند.

 -برحسب بازدید کارشناس ارزیاب خسارت ،از هر یک از قطعات تحت

آبیاری هر منبع آبی و تطبیق  UTMبا ضمیمه بیمهنامه ،کشت برنج ،کشت

ندادن هر نوع کشت را به تفکیک
نشدن برنج و نوع کشت جایگزین و یا انجام
ِ
ِ
قطعه ،در سامانه جامع بیمه ( )C.S.ثبت میکند.
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 -میانگین تولید برنج هر منطقه ،در آمارهای وزارت جهاد کشاورزی،

ِ
کاشت مدیریتشده زمینهای کشاورزی (اراضی) مطابق با آب موجود و
.7

زراعت برنج و به همین روش ،میانگین درامد کشتهای جایگزین ،مورد

کاشت زراعتهای جایگزین در مزرعه و برداشت مطلوب از آن ،همگی در ارتقای

مشخص شود و با تعیین قیمت تضمینی هر سال ،میزان درامد هر هکتار

محاسبه قرار گیرد و مابهالتفاوت درامد این دو مبلغ غرامت قابل پرداخت،

تعیین شود.

 -چنانچه سطح زمینهای کشت نشده ،بیش از سطح ابالغی مدیریت

جهاد کشاورزی باشد؛ مبلغ غرامت قابل پرداخت به کل منبع آبی (سطح
کشتناشدنی برنج اعالمی از سوی جهاد کشاورزی ،ضربدر مبلغ مابهالتفاوت

درامد برنج با کشت جایگزین) تقسیم بر کل عرصه کشت نشده ،محاسبه

بدون کشت برنج،
خواهد شد و بهتناسب سطح حقآبه هر یک از افراد
ِ
پرداختشدنی خواهد بود.

 -چنانچه بیمهگذار ،ادارات امور آب منطقه باشند؛ مبلغ حقآبه سال جاری

طبق اعالم اداره موردنظر ،از مبلغ غرامت ،کسر؛ و بهحساب امور آب ،واریز

میشود و باقیمانده نیز ،بهحساب کشاورز دارای حقآبه ،واریز خواهد شد.

 -نتایج اجرای طرح:

 .1حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از تخریب آنها برای دستیابی به منافع

کوتاهمدت (حفاظت از اصول کشاورزی پایدار و اقتصاد مقاومتی).

 .2حفاظت از زمینهای کشاورزی ،جلوگیری از فرونشست زمینها ،شور

شدن زمینها ،ثبات نسبی حاصلخیزی زمینها و مانند آن (حفاظت از اصول
کشاورزی پایدار و اقتصاد مقاومتی).

 .3استفاده حداکثری از آب موجود برای تولید محصوالت کشاورزی،

تأمین نیازهای غذایی و ایجاد امنیت غذایی (حرکت در راستای جهش تولید).

 .4حفاظت و ایجاد ثبات درامد مالکان زمینهای کشاورزی در سالهای

خشکسالی (حفظ شخصیت و کرامت انسانی کشاورزان).

 .5جلوگیری از تخریب محیطزیست و حفاظت از منابع طبیعی (رعایت

مبانی اقتصاد مقاومتی).

ِ
دادن (بروز) خطر
کشاورزان واقعی در مقابل رخ
حمایت اصولی از
.6
ِ
ِ

خشکسالی نسبت به روش جاری که پس از وقوع خطر ،نسبت به تخصیص
بودجه ،اقدام میشود و شیوه توزیع آن نیز از شرایط مناسبی برخوردار

نیست( .جلوگیری از مخاطرههای اخالقی در توزیع یارانههای دولتی).
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نکردن مزرعه ،حذف هزینههای مرتبط با کشتهای منجر به خسارت،
رهاسازی
ِ
تولید ناخالص ملی مؤثرند (در راستای هدفهای جهش تولید).

 .8بهینهسازی زمینه دستیابی به اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی،

کاهش نیاز به واردات و بهبود امنیت غذایی و همچنین حفظ و پایداری

استقالل کشور.

جمعبندی و پیشنهادها

این طرح (بیمه منابع آبی مزارع برنج) ،به موارد دیگری همچون بیمه منابع

آبی آبزیان سردآبی ،آبزیان گرمآبی پرورش میگو و دیگر محصوالت ارزشمند
بخش کشاورزی ،درخو ِر گسترش و توسعهپذیر است .همچنین ،دیگر سازمانها

نیز میتوانند نسبت به بیمه برخی از مسئولیتهای خود که خارج از حیطه

مدیریتی است ،اقدام کنند .بهعنوان مثال ،میتوان به بیمه قرنطینه سایت

پرورش میگو چوئبده آبادان و دیگر سایتهای پرورش میگو ،در مقابل بیماریهای
قرنطینهای ،مانند لکه سفید میگو ،از سوی سازمان شیالت کشور و مانند آن،
اشاره کرد.

منابع:

-1بینام؛(«،)1397بحرانفرونشستزمیندرایران140،برابرحدبحران»،

مجلهکشاورزیوصنعت،شماره207فروردینواردیبهشت.1397

-2رامیروایتوریوز،کتابچهبیمهازمنظربانکجهانی،مترجم:حبیبمیرزایی،

پژوهشکدهبیمه؛ازسریکتابهایتحولدرصنعتبیمهشماره.68
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پایش خشکسالی کشاورزی در مناطق خشک و نیمهخشک با بهرهگیری از ...

پایش خشکسالی کشاورزی در مناطق
خشک و نیمهخشک با بهرهگیری از
شاخصهای سنجش از دور
مریم رشتبری* ،نعمتاله کریمی** ،سارا ششانگشت* ،عبداله کلوراژان*** ،امید ترابی

***

بازنگری و تکمیل :گروه ویرایش (م .ن .س)
چکیده

مقدمه

خشکسالی ،یکی از پیچیدهترین بالهای طبیعی است که آسیبهای

نوسانهای آبوهوایی ،خشکسالیها و ترسالیهای متناوب ،از موضوعهای

مداوم این پدیده ،با هدف بررسی زمان آغاز خشکسالی و چگونگی توسعه زمانی

ِ
رخداد هواشناسی
آبوهواشناسی و دیگر علوم زمینی است .خشکسالی ،یک

اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی فراوانی را به همراه دارد .پایش پیوسته یا
و مکانی آن در یک منطقه ،میتواند آسیبهای برگرفته از خشکسالی را به
ِ
نبود
حداقل برساند .اگر چه دادههای هواشناسی از دقت خوبی برخوردارند؛ ولی
تراکم مناسب ایستگاهها و فاصله زیاد آنها از یکدیگر ،نقص مهم این دادهها،

برشمرده میشود .افزون بر اینکه با بهرهگیری از دادههای هواشناسی،بهطور
معمول ،خشکسالیهای کشاورزی درخور ارزیابی نیست .بنابراین ،استفاده از این
دادهها برای پایش خشکسالی و بویژه خشکسالی کشاورزی ،با محدودیتهایی

همراه است .در این راستا ،استفاده از تصاویر ماهوارهای که پوششی کامل

از سطح زمین با اندازه تفکیک مکانی مناسب فراهم میآورد؛ نقص دادههای

زمینی را رفع میکند؛ولی دقت آنها نسبت به این دادهها ،کمتر است .در چنین

شرایطی ،شناسایی یک شاخص «سنجش از دور» که دارای بهترین دقت
ممکن باشد ،برای پایش خشکسالی در یک منطقه وسیع میتواند ،سودمند

واقع شود .در این پژوهش ،بهمنظور یافتن مناسبترین شاخص سنجش از

مهم در مطالعه پدیدههای طبیعی و از مباحث مورد توجه متخصصان

تکرارشونده و موقتی بوده که برگرفته از کمبود بارندگی نسبت به حالت نرمال
یا مقدار مورد انتظار اقلیمی آن است و میتواند در هر اقلیمی رخ دهد.

خشکسالی ،جزء روند طبیعی هر اقلیمی است و در تمام رژیمهای اقلیمی ،چه
کمبارش و چه با بارش زیاد ،اتفاق میافتد ( .)13در مقایسه با دیگر رخدادهای

طبیعی ،خشکسالی به آرامی در زمان تکامل مییابد و اثرهای آن بهطور کلی
در یک دوره درازمدت از زمان گسترش مییابد .با کاهش بارش و افزایش

ر تأثیر تنش آبی قرار میگیرند
دما ،رطوبت خاک کاهش مییابد و گیاهان زی ِ

و در نتیجه ،بخش کشاورزی آسیب میبیند و در صورت ادامه خشکسالی،

منابع آب سطحی و زیرزمینی دچار کاستی یا نقصان میشود و بدینترتیب،

خسارتهایی در بخشهای گوناگون اعم از اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی

پدید میآید .از این رو مدیران و سیاستگذاران منابع آب ،بهدنبال راه حلی

برای مدیریت مؤثر و پویای این پدیده ،با هدف ایجاد آمادگی ،حفظ تعادل در

دور برای پایش خشکسالی کشاورزی ،پنج شاخص استخراجشده از اطالعات

فرایندهای زیستمحیطی و کاهش اثرهای مخرب آن هستند .کشور ایران،

( ،)NDVIشاخص شرایط پوشش گیاهی ( ،)VCIشاخص استانداردشده

ِ
زیاد برگرفته از خشکسالی ،روبهرو بوده است .با این همه ،تاکنون
خسارتهای

سنجنده  MODISدربردارنده :شاخص اختالف نرمالشده پوشش گیاهی

بهدلیل واقعشدن در شما ِر کشورهای خشک و نیمهخشک جهان ،همواره با

گیاهی ( ،)SVIشاخص شرایط دمایی( )TCIو شاخص سالمت پوشش گیاهی

خشکسالی به اندازه دیگر بحرانهای طبیعی همچون سیل ،زلزله ،توفان و

ماهه در حوضه آبریز زایندهرود در فاصله سالهای  2001تا  2012مورد ارزیابی قرار

خشکسالی ،شاخصهای مختلفی از سوی متخصصان علوم مختلف توسعه

( )VHIبا شاخص زمینی بارش استانداردشده( )SPIدر مقیاسهای یک تا 24

گرفت .مقایسه شاخصها ،بر اساس تحلیل همبستگی در ماههای مختلف سال

و فصل رشد انجام گرفت .نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که شاخصهای

رانش زمین مورد توجه قرار نگرفته است .در دهههای اخیر ،بهمنظور پایش
یافته که نیازمند دادههای ورودی متفاوتی است .اطالعات مورد استفاده

در روشهای سنتی پایش خشکسالی ،محدود به دادههای اندازهگیریشده

سنجش از دور ،در ماههای گرم سال ،انطباق خوبی با مقیاسهای باالتر SPI

ایستگاهی بارش ،دما ،جریان رودخانه و مانند آن میشود .با توجه به محدودیت

شاخصها ،عمل کرده است .همبستگی این شاخص در فصل رشد با  SPIدر

ِ
درست توزیع مکانی خشکسالی نیستند .از سویی ،بهمنظور
مناسبی برای درک

درصد است .در ماههای رشد سال نیز ،شاخص  NDVIهمبستگی  60تا 94

اطالعات هستیم که این امکان در روشهای سنتی ،امکانپذیر نیست ( .)8امروزه

دارند و در مجموع حالتهای در نظر گرفته شده ،شاخص  SVIبهتر از دیگر

مقیاسهای  12و  26ماهه در زمینهای کشاورزی مختلف ،عددی بین  51تا 78

درصد را با شاخص  SPIدر مقیاس  24ماهه ،نشان داده است.

کلیدواژهها:

سنجش از دور ، MODIS ،خشکسالی ،زایندهرود ،تحلیل همبستگی.

* کارشناسارشدGISمؤسسهتحقیقات آب،تهران.
** عضوهیئتعلمیمؤسسهتحقیقات آب،تهران.

*** کارشناسارشد GIS& RSمؤسسهتحقیقات آب،تهران.

تعداد ایستگاههای اندازهگیری و براورد نقطهای خشکسالی ،این روشها ،معیار

رویارویی یا مقابله با خشکسالی ،نیازمند سرعت عمل در دریافت و تحلیل

با پیشرفت علوم و با دسترسی به اطالعات ماهوارهای برگرفته از سنجش از
دور ،میتوان خشکسالی را بهصورت مکانی و در زمانی نزدیک به زمان واقعی

پایش کرد .شاخصهای خشکسالی برگرفتهشده از سنجش از دور ،عموماً بر
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اساس وضعیت پوشش گیاهی یا دمای سطح زمین ،اطالعاتی را در مورد وقوع

خشکسالی )SDI( 12نامیدند و با شاخص  SPIمقایسه کردند و دریافتند که SDI

از نخستین سالهای امکان استفاده از اطالعات سنجش از دور ،مطالعات

توجه به موارد یادشده ،استفاده از شاخصهای ماهوارهای روشی مناسب برای

ایران آغاز شده است .برای مثال ،شمسیپور و همکاران ( ،)1389به مطالعه

و شاخص مورد استفاده ،نتایج متفاوتی را نشان میدهند و امکان مقایسه

خشکسالی در اختیار کارشناسان قرار میدهند.

خشکسالی با بهرهگیری از این فناوری در نقاط مختلف جهان و همچنین
الگوهای مکانی و زمانی خشکسالی در حاشیه شرقی فالت مرکزی ایران با

با شاخص  SPIدر مقیاس سه ماهه ،همبستگی باالیی دارد .از همین رو ،با

پایش خشکسالی است؛ ولی مطالعات انجام شده با توجه به شرایط آبوهوایی

کلی این نتایج برای مناطقی با شرایط محیطی متفاوت وجود ندارد .بنابراین،

بهرهگیری از شاخصهای سنجش از دور LSM5 ، TCI4 ، LST3 ،VCI2 ، NDVI1

هدف از انجام پژوهش پیش رو ،ارزیابی شاخصهای مختلف سنجش از دو ِر

شاخصهای بهدست آمده از باندهای انعکاسی از جمله  NDVIو  VCIنسبت

خشک و نیمهخشک حوضه آبریز زایندهرود است .بدینمنظور شاخص بارش

و  VHIو شاخص هواشناسی  SPIپرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد؛

به شاخصهای بهدست آمده از باند حرارتی مانند  ، TCIهمبستگی بهتری با

پارامترهای هواشناسی دارد ( .)2همچنین ،رضایی مقدم و همکاران (،)1391

در پژوهشی ،به تعیین میزان همبستگی شاخصهای  VCIو  TCIاستخراج

شده از تصاویر  MODISبا شاخص  SPIدر براورد خشکسالی در حوضه آبریز

دریاچه ارومیه پرداختند که برپایه آن ،ضریب همبستگی بین شاخص  VCIو

 SPIبرابر  0/7و همبستگی بین شاخص  TCIو  SPIبرابر  0/25بهدست آمد.

پایش خشکسالی و انتخاب بهترین شاخص برای پایش خشکسالی در منطقه
استاندارد شده

13

( )SPIکه شناختهشدهترین شاخص پایش خشکسالی است،

بهعنوان شاخص خشکسالی زمینی و مبنایی برای ارزیابی کارایی پنج شاخص

ماهوارهای  NDVI ، SVI ، VCI ، TCIو  VHIدر نظر گرفته شد.

روشها و ابزارهای پژوهش

 -منطقه مورد بررسی

ایشان در پژوهش خود پیشنهاد دادند که میتوان از شاخص  VCIبرای پایش

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش ،حوضه آبریز زایندهرود در محدوده

اونگانایی و همکاران ،)1998( 6در پژوهش خود در آفریقای جنوبی ،با استخراج

و با ارتفاع متوسط  2700متر از سطح دریاست .این منطقه دربرگیرنده طیف

خشکسالیهای هواشناسی در منطقه استفاده کرد (.)1

دو شاخص  VCIو  TCIاز تصاویر سنجنده  AVHRRبه پایش خشکسالی

جغرافیایی ´ 50° 20تا ´ 53° 20طول شرقی و ´ 53° 15تا ´ 31° 45عرض شمالی

متنوع آبوهوایی ،از خیلی خشک تا بسیار مرطوب است .پرآبترین رودخانه

و تخمین محصول در آن کشور پرداختند و نتیجه گرفتند که خصوصیتهای

این حوضه ،رودخانه زایندهرود است که از دامنههای شرقی کوههای زاگرس

( .)11همچنین ،گیو و همکاران )2007( 7با تجزیهوتحلیل  NDVIو NDWI

شرق ،حوضه زایندهرود را زهکش میکند و به باتالق گاوخونی ختم میشود .این

زمانی و مکانی خشکسالی میتواند با دو شاخص  VCIو  TCIدنبال شود

سرچشمه میگیرد و با طی مسیری در حدود  350کیلومتر در جهت غرب به

بهدست آمده از  5سال تصاویر سنجنده  MODISبرای ارزیابی خشکسالی

رودخانه مهمترین و حیاتیترین رودخانه این منطقه است که امور کشاورزی،

و شرایط خشکسالی ،رابطه محکمی وجود دارد .نتایج آن پژوهش همچنین

شدیدی به این شاهرگ حیاتی دارند .نگاره شماره  ،1منطقه مورد مطالعه را

میدهد ( .)4در پژوهش دیگری ،دیو و همکاران ،)2013( 8به پایش خشکسالی

در حوضه زایندهرود برای یک دوره  31ساله مربوط به سالهای  1982تا  2012در

در چمنزارهای یک دشت بزرگ آمریکا ،نشان دادند که بین  NDVIو NDWI

مشخص کرد که  NDWIنسبت به  NDVIسریعتر به خشکسالی پاسخ
در استان شاندونگ چین پرداختند .ایشان در پژوهش خود سه شاخص

 TCI ، VCIو شاخص شرایط بارش 10)PCI( 9را با بهرهگیری از تحلیل مؤلفه

اصلی ( 11)PCAبا یکدیگر ترکیب کردند و شاخص خود را شاخص سنتز شده

آب آشامیدنی (شرب) ،صنعت و دیگر فعالیتهای اقتصادی در منطقه وابستگی
نمایش داده است .در این مطالعه از اطالعات بارش  19ایستگاه باران سنجی
سطح حوضه استفاده شده است .با توجه به اطالعات این ایستگاهها ،بارش در

سطح حوضه از  89میلیمتر تا  1340میلیمتر ،متغیر است.

نگاره شماره  :1حوضه آبریز زایندهرود (منطقه مورد مطالعه)
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8- Du. L; et al.
9- Vegetation Health Index
10- Precipitation Condition Index
11- Principal component analysis
12- Synthesized Drought Index
13- Standardized Precipitation Index

1- Normalized Difference Vegetation Index
2- Vegetation Condision Index
3- Land Surface Temperature
4- Temperature Condition Index
5- Land Surface Moisture
6- Unganai et al.
7- Gu. Y; et al.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

پایش خشکسالی کشاورزی در مناطق خشک و نیمهخشک با بهرهگیری از ...
 -دادهها و شاخصهای زمینی شاخص بارش استاندارد شده ()SPI

مککی و همکاران )1993( 14برای پایش خشکسالی در ایالت کلورادوامریکا،

شاخصی را با عنوان شاخص بارندگی استاندارد ( )SPIارائه کردند .محاسبه

 SPIیک مقدار نرمالشده با میانگین صفر و انحراف معیار یک است .از این

رو شاخص  SPIمقدار انحرافات استانداردی است که یک رویداد مشخص از

شرایط نرمال منحرف میشود SPI .تنها به اطالعات بارندگی نیازمند است و

این شاخص از را ِه برازش تابع توزیع احتمالی بر دادههای بارش و انتقال مقدار

میتواند در مقیاسهای زمانی مختلف  24 ،12 ،9 ،6 ،3 ،1و حتى  48ماهه

داده است که توزیع گاما ،توزیع مناسبی برای برازش روی دادههای بارندگی

جدول شماره ،1انجامپذیر است .در این پژوهش ،شاخص  SPIدر سه مقیاس

احتمال بهدست آمده روی توزیع نرمال استاندارد انجام میشود .تجربه نشان
است .تابع بهدستآمده برای پیدا کردن احتمال تجمعی بارندگی برای یک ایستگاه

و برای ماه معین و مقیاس زمانی مشخص میتواند استفاده شود .شاخص

محاسبه شود .پس از محاسبه  SPIارزیابی وضعیت خشکسالی بر اساس
زمانی کوتاهمدت ( 1و  3ماهه) ،میانمدت ( 6و  9ماهه) و درازمدت ( 12و 24

ماهه) محاسبه شده است.

جدول شماره  :1ارزیابی وضعیت خشکسالی بر اساس مقادیر SPI
وضعیت خشکسالی

شاخص SPI

ترسالی بسیار شدید

SPI ≥ 2

ترسالی شدید

1.5. ≤ SPI < 2

ترسالی متوسط

1 ≤ SPI < 1

نزدیک به نرمال

-1 ≤ SPI < 1

خشکسالی متوسط

-1.49 ≤ SPI < -1

خشکسالی شدید

-1.5 ≤ SPI ≤ -1.99

خشکسالی بسیار شدید

SPI ≤ -2

 -دادهها و شاخصهای ماهوارهای

 -تصاویر ماهواره ( Terraسنجنده :)MODIS

از میان ماهوارههای هواشناسی با هدف مطالعات علوم زمینی ،در مقایسه

با دیگر سنجندهها ،سنجنده  MODISقدرت تفکیک مکانی درخو ِر پذیرش

(قابل قبول) و همچنین قدرت بازنگری زمانی سریع به همراه تنوع زیادی از
باندهای طیفی خاص را عرضه کرده است .ماهوارههای  Terraو  Aquaحامل
این سنجنده ،کل سطح زمین را هر یک تا دو روز ،مورد رصد قرار میدهند و

دادهها را در  36باند طیفی در طول موجهای بین  0/4تا  14/4میکرومتر (طول

موج مرئی تا مادون قرمز بلند) تهیه میکنند .این سنجنده در هر یک یا دو روز،
پوشش جهانی سطح زمین را فراهم میسازد .قدرت تفکیک مکانی باندهای

سنجنده از  250متر تا  1000متر متغیر است .اطالعات مورد استفاده از سنجنده
 MODISدر این پژوهش دربردارنده دو محصول پوشش گیاهی و دمای سطح

زمین با کد مشخصه  MOD13A1مربوط به ( NDVIبا قدرت تفکیک مکانی

مادون قرمز نزدیک ،شاخصی با عنوان« اختالف نرمالشده پوشش گیاهی»

یا  NDVIارائه کرد .شاخص  NDVIبر مبنای رفتار گیاه در بازتابندگی طیف

الکترومغناطیس خورشیدی در محدوده مرئی ( 0/58 μmتا  )0/68و مادون
قرمز نزدیک ( 0/725 μmتا  )1و بهعنوان شاخص سالمت و تراکم پوشش

گیاهی ،توسعه یافته است .شاخص  NDVIبهصورت زیر تعریف میشود:
)1

در این رابطه NIR :و  Rبه ترتیب بازتابش در محدوده مادون قرمز نزدیک

و مرئی است .بازه تغییرات شاخص  NDVIدر محدوده  +1تا  -1است .مقادیر

باالی این نمایه  ،نشانگر پوشش گیاهی متراکم و سالم (بدون تنش) است و با

کاهش مقدار این نمایه از درصد پوشش گیاهی و سالمت آن کاسته میشود.

 -شاخص دمای درخشندگی ()BT

 500متر و قدرت تفکیک زمانی  16روزه) و  MOD11A2مربوط به دمای سطح

همه اجسامی که دمایی بیشتر از صفر مطلق دارند؛ از خود امواج

دوره  12ساله مربوط به سالهای  2001تا  2012مورد استفاده قرار گرفت .برای

خاصیت ،به سنجنده توانایی میدهد تا دمای یک جسم را از راه دور و بدون

بحث ،میانگین وزندار بر اساس تعداد روزهای دخیل در یک ماه از هر تصویر،

تابشی دریافتشده از سطح بهوسیله سنجنده است و از حل معادله پالنک،

گفتنی است ،نقشههای کاربری زمینها (اراضی) مورد استفاده در این پژوهش

خشکسالی پوشش گیاهی و ترکیبی را توسعه داد .در این زمینه ،چهار شاخص

زمین (با تفکیک مکانی  1000متر و تفکیک زمانی  8روزه) است .اطالعات برای یک

محاسبه شاخصهای خشکسالی ماهانه از محصوالت  8روزه و  16روزه مورد

بهکار گرفته شد.

با بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای  Landsatو  Sentinelبهدست آمده است .از

آنجا که شیوه تولید این نقشهها موضوع این پژوهش نیست؛ از بیان روش و

دقت تولید آنها ،چشمپوشی شده است.

 شاخص NDVIتاکر

15

بر اساس خصوصیتهای انعکاسی گیاهان در باندهای قرمز و

الکترومغناطیسی تابش میکنند که به آن «تابش حرارتی» میگویند .این
تماس فیزیکی با آن اندازهگیری کند .دمای درخشندگی ،دمای متناظر با انرژی
بهدست میآید .با در دست بودن اطالعات  NDVIو  BTمیتوان شاخصهای

 VCI ،SVI ،TCIو  VHIمورد استفاده قرار گرفتند.

 -شاخص شرایط پوشش گیاهی ()VCI

شاخص  VCIبا بهرهگیری از مقادیر حداکثر و حداقل  NDVIتعیین

میشود VCI .تغییرات زمانی  NDVIرا ارزیابی میکند؛ در حالی که اثرهای

تغییرات مکانی فاکتورهای محیطی از جمله اقلیم ،خاک ،نوع گیاه و توپوگرافی
14- McKee ; et al.
15- Tucker
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را به حداقل میرساند (.)6
)2

در رابطه شماره  NDVImin :2و  NDVImaxبه ترتیب مقادیر  NDVIحداقل

و حداکثر برای هر ماه هستند .مقدار  VCIبرای هر پیکسل بهصورت جداگانه

به صورت ماهانه یا ساالنه محاسبه میشود .مقدار شاخص  VCIوابسته به

تغییرات گیاه از شرایط شدیداً نامطلوب تا شرایط باالی نرمال بین صفر تا یک

متغیر است ( .)14کوگان 16در بررسیهای خود نشان داد که مقادیر کوچکتر

از  0/1این شاخص بیانکننده خشکسالی خیلی شدید ،مقادیر بین  0/1تا 0/2
آن بیانگر خشکسالی شدید ،مقادیر  VCIبین  0/2تا  0/3شرایط خشکسالی

متوسط ،مقادیر  0/3تا  0/4خشکسالی مالیم ،مقادیر  0/4تا  0/6شرایط نرمال و

مقادیر بزرگتر از  0/6این شاخص ترسالی را نشان میدهد.

 -شاخص استانداردشده گیاهی ()SVI

پیترز و همکاران 17این شاخص را بهصورت زیر پیشنهاد کردند:
)3

این شاخص ،در واقع مقدار استانداردشده شاخص  NDVIاست .مقادیر

که در این رابطه:

پارامتر مشخصکننده وزن  VCIو  TCIاست .در بیشتر

تحلیلهای منتشرشده ،مقدار  0/5برای سهم هر یک از این شاخصها در نظر

گرفته شده است .شاخص  VHIسالمتی کلی پوشش گیاهی را نشان میدهد

و دارای پنج کالس بوده که دربردارنده VHI :کمتر از  =0/1خشکسالی خیلی

شدید VHI ،بین0/1و  =0/2خشکسالی شدید VHI ،بین  0/2و  =0/3خشکسالی

مالیم HVI ،بین  0/3و  =0/4خشکسالی خفیف و  VHIبزرگتر از 0/4است که

ِ
نبود خشکسالی را نشان میدهد.
این مقدار،

 -روش مقایسه نتایج شاخصهای ماهوارهای با شاخص زمینی

در بخش مقایسه نتایج بهدستآمده از شاخصهای سنجش از دور مطرح

شده با شاخص  SPIاصلیترین مقایسه میان همبستگی مکانی و زمانی این

شاخصهای خواهد بود .در بررسی همبستگی زمانی در یک مکان ثابت وضعیت
خشکسالی منطقه از دیدگاه شاخصهای ماهوارهای و زمینی مورد مقایسه قرار
گرفته است .رابطه محاسبه همبستگی نیز به صورت زیر است:
)6
که در این رابطه  :Rضریب همبستگی :SPI ،شاخص زمینی خشکسالی و

کوچکتر از  -1/5این شاخص شرایط خشکسالی شدید را نشان میدهد؛ مقادیر

 :Indexشاخص ماهوارهای مورد نظر است .مقدار همبستگی به صورت تفکیک

بین  0/5و  0/5آن شرایط نرمال و مقادیر بزرگتر از  0/5ترسالی را نشان میدهد.

همچنین بر اساس تأخیرهای یک ،دو و سه ماهه نیز ،بین شاخص  SPIبا

بین  1/5تا  -1آن خشکسالی شدید ،مقادیر -1تا  -0/5خشکسالی متوسط ،مقادیر

 -شاخص شرایط دمایی ()TCI

شده ماه به ماه ،به صورت کل ماههای سال و برای فصل رشد ،محاسبه شد.

شاخص ماهوارهای همبستگی محاسبه شد .افزون بر همبستگی ،مقایسه
کیفی نیز بین کالسهای خشکسالی تخمینزده شده از را ِه شاخصهای

دمای سطح زمین ،نمایه مناسبی برای موازنه انرژی در سطح زمین در

سنجش از دور و شاخص  SPIانجام گرفت .در این بخش ،دقت شاخصها در

آب برای تبخیر و در نتیجه کاهش تبخیر ،دمای سطح زمین افزایش مییابد؛

خشکسالی براوردشده از را ِه شاخصهای مختلف ،با شاخص  SPIمورد مقایسه

مقیاسهای جهانی و منطقهای است ( .)7در زمان خشکی به دلیل کمبود

تعیین کالس خشکسالی مورد نظر بود .در این راستا ،درصد تطابق کالسهای

بنابراین دخالت دادن دمای سطح زمین میتواند بهعنوان معلول خشکسالی در

قرار گرفت.

نمایههای ارزیابی خشکسالی تأثیر داشته باشد .وانگ و همکاران 18شاخص TCI
را به صورت زیر معرفی کرد:
)4

در رابطه شماره  BT :4بیانکننده دمای درخشندگی ماه مورد نظر در

نتایج و بحث

در این پژوهش ،پنج شاخص ماهوارهای  NDVI ، SVI ، VCI ، TCIو VHI

با بهرهگیری از تصاویر سنجنده  MODISدر سری زمانی ( )2012-2001استخراج

و با نتایج برگرفته از متوسط منطقهای شاخص  ، SPIمورد مقایسه قرار گرفت.

پیکسل مربوط BTmax ،و  BTminبهترتیب دمای درخشندگی حداکثر و حداقل برای

از آنجا که بهطورمعمول ،شاخصهای خشکسالی برگرفته از سنجش از دور ،بر

و یک متغیر است .مقادیر نزدیک به صفر این نمایه نشاندهنده وجود دمای

منطقه ارائه میدهند؛ ارزیابی عملکرد آنها در طول فصل رشد (فصل گرم) انجام

هر پیکسل در مقیاس زمانی مورد نظر است .مقدار عددی این نمایه ،بین صفر

اساس وضعیت پوشش گیاهی ،اطالعاتی را در مورد وضعیت خشکسالی در یک

باال طی دوره مورد نظر است .دماهای باال در اواسط فصل رویش نیز ،نمایانگر

میشود .از اینرو در این مطالعه نیز ،فصل رشد در حوضه زایندهرود (مارس

شرایط نامطلوب خشکسالی و دماهای پایین ،نمایانگر شرایط مطلوب است
( .)10یادآوری میشود ،طبقهبندی خشکسالی بر اساس شاخص  TCIمشابه

شاخص  VCIاست.

 -شاخص سالمتی پوشش گیاهی ()VHI

شاخص  TCIو  VCIبه ترتیب شرایط دمایی و رطوبتی پوشش گیاهی را

نشان میدهند .شاخص  TCIمکملی مناسب برای  VCIبهمنظور آشکارسازی

و نگاشت خشکسالی است .هنگامی که این دو شاخص با یکدیگر استفاده

شوند ،ابزار درخو ِر اعتمادی برای پایش خشکسالی و ارزیابی میزان محصول

فراهم میشود .شاخص  VHIکه از سوی سینگ و همکاران 19معرفی شده به

صورت زیر است:
)5
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16- Kogan
17- Peters et al.
18- Whang et al.
19- Singh et al.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

پایش خشکسالی کشاورزی در مناطق خشک و نیمهخشک با بهرهگیری از ...
تا سپتامبر) ،اساس مقایسهها قرار گرفت .البته در مواردی بهمنظور بررسی

در فصل رشد عملکرد مناسبتری نسبت به شاخصهای حرارتی دارند؛ ولی در

به وابستگی پوشش گیاهی زمینهای کشاورزی (اراضی) آبی یک منطقه به

است .برای مثال در ماههای  Jan ، Octو  Novعملکرد شاخص  TCIنسبت

برای پایش خشکسالی باشند .از این رو در این پژوهش ،بررسی همبستگی

 Janو با  SPIدر مقیاس  24ماهه و حدود  49درصد بوده است .در مجموع

عملکرد شاخصها ،مقایسهها در خارج از فصل رشد صورت گرفته است .با توجه

منابع آب ذخیرهای از جمله آب زیرزمینی ،این مناطق نمیتوانند معیار مناسبی
شاخصهای ماهوارهای با شاخص  ،SPIبر اساس سه کاربری زمینهای کشاورزی

ماههای خارج از دوره کشت ،عملکرد شاخصهای حرارتی معموالً بهتر بوده

به دیگر شاخصها بهتر بوده است .بیشترین همبستگی این شاخص در ماه

شاخص  SVIبیشترین همبستگی را با شاخص  SPIدر گامهای زمانی مختلف

(اراضی) دیم ،مرتع و بایر ،در حوضه زایندهرود انجام شده است .مقایسهها

نشان میدهد .این همبستگی در فصل رشد و برای مقیاسهای  6ماهه تا 24

ایستگاههای بارش واقع شده در هر یک از زمینهای کشاورزی (اراضی) یادشده،

شاخص  SPIدر مقیاس  12ماهه مشاهده میشود .اختالف این شاخص با

به صورت ماهانه ،کل سری زمانی و فصل رشد صورت پذیرفت .از اطالعات

برای مقایسه میان شاخص  SPIدر مقیاس زمانی  1تا  24ماهه با پنج شاخص

سنجش از دور در این زمینها ،استفاده شده است.

جدول شماره  ،2همبستگی شاخصهای مختلف سنجش از دور را با

شاخص  SPIدر زمینهای بایر ،نمایش میدهد .در این جدول ،خانههای رنگی،

بیشترین مقدار همبستگی یک شاخص سنجش از دور را با شاخص  SPIدر

ماهه  SPIبه میزان  0/66تا  0/78است .بیشترین همبستگی این شاخص با
شاخص  VCIبسیار اندک است ،بهطوری که شاخص  VCIنیز در فصل رشد

با  SPIدوازده ماهه همبستگی باال و در حدود  78درصد را نشان داده است .بر

اساس نتایج ،شاخص  SVIمیتواند خشکسالیهای میانمدت و درازمدت را که

بهوسیله  SPIشش ماهه تا  24ماهه پایش میشوند؛ با دقت مناسب پایش
کند .خشکسالیهای کوتاهمدت که بیشتر از نظر هواشناسی درخور اهمیت

یک مقیاس زمانی مشخص ،نشان میدهند .بر اساس نتایج ارائه شده در

است ،با دقت کمتری توسط شاخصهای ماهوارهای پایش شده است .بیشترین

موارد ،کم و حتی منفی است و این مسئله بیان میکند که شاخصهای

بهگونهای که در این ماهها همبستگی این شاخص با شاخص  SPIدر مقیاس

این جدول ،همبستگی شاخصهای سنجش از دور با  SPIیک ماهه در بیشتر
ماهوارهای پاسخ سریع به کمبود بارش نشان نمیدهند .شاخصهای گیاهی

دقت شاخص  NDVIدر دوره میانی رشد ،یعنی ماههای  May.تا  Aug.است؛
 24ماهه بیش از  90درصد ،مشاهده شده است.

جدول شماره  :2همبستگی شاخصهای مختلف سنجش از دور را با شاخص  SPIدر زمینهای بایر حوضه آبریز زایندهرود
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0/21

-0.22

0/15

-0/25

-0/03

-0/52

0/14

0/29

0/11

0/15

SPI3

-0/04

-0.03

-0/32

0/18

0/31

0/51

0/12

-0/33

-0/29

-0/54

0/27

0/01

0/02

0/14

SPI6

-0/04

-0.03

-0/26

-0/26

0/15

0/29

0/04

-0/26

-0/31

-0/62

0.29

0/01

0/04

0/18

SPI9

0/04

0/07

-0/28

-0/25

0/30

0/45

0/22

-0/27

-0/32

-0/61

0/36

0/25

0/42

0/41

SPI12

0/09

0/14

-0/33

0.07

0.71

0/34

0.02

0/15

-0/23

-0/41

0/10

0/53

0/34

0/49

SPI24

0.00

0.02

-0/26

-0/07

0/13

-0/13

-0/49

0/13

0/21

0/07

0/39

-0/18

0/03

0/34

SPI1

0/15

0/08

-0/48

0/01

-0/05

-0/27

0/05

-0/16

0.51

0.35

0/40

0/38

0/16

0/26

SPI3

0/26

0/18

-0/47

-0/10

0/16

0/68

0/44

0/17

0/40

0/20

0/57

0/14

0/05

0/23

SPI6

0.31

0.27

-0/32

-0/08

0/43

0/61

0/44

0/30

0/41

0/38

0/58

0/14

0/06

0/21

SPI9

0/40

0/37

-0/30

0/16

0/65

0/72

0/59

0/28

0/39

0/38

0/65

0/38

0/51

0/37

SPI12

0.41

0/42

-0/18

0/56

0/84

0/63

0/50

0.59

0/42

0.38

0.34

0/63

0/51

0/35

SPI24

TCI

VHI

جدول شماره  3نیز ،مقدار همبستگی شاخصهای مختلف را با شاخص

 0/65میرسد .در این بخش ،در مجموع کل ماهها و دوره رشد  SVIو  VCIبهتر

کشتهای دیم ،اندکی کمتر از زمینهای بایر است .با این حال ،شاخص NDVI

شاخص  SPIدر بیشتر ماهها با افزایش مقیاس زمانی  SPIافزایش داشته

مختلف نشان میدهد .مانند زمینهای بایر ،همبستگی شاخصها در دوره رشد،

ماهه دیده میشود .این مورد نشان میدهد ،رطوبت پیشین خاک ،نقش

 SPIدر مقیاسهای  1و  3ماهه با شاخص  NDVIو به ترتیب اعداد  0/18و 0/25

کشت محصول میتواند بر پوشش گیاهی و عملکرد محصول دیم ،تأثیرگذار

 SPIدر زمینهای دیم حوضه آبریز زایندهرود ،نشان میدهد .دقت شاخصها در
 SVIو  VCIدر بیشتر ماهها ،همبستگی مناسبی را با  SPIدر مقیاسهای زمانی

نسبت به دیگر ماهها بیشتر است .در فصل رشد بیشترین همبستگی شاخص

است و در بیشتر موارد بیشترین همبستگی با شاخص  SPIبا مقیاس 24

مؤثری در کشت دیم دارد ،به گونهای که حتی بارش بیش از  12ماه پیش از

بوده است .در مقیاسهای  6و  9ماهه ،بیشترین همبستگی با شاخص SVI

باشد .در ماههای  Junتا  Octبیشترین همبستگی در  SPIبا مقیاس  24ماهه

ماهه ،بیشترین همبستگی با شاخص  VCIمشاهده شده که به ترتیب اعداد

دیم در دوره رشد ،شاخصهای  SVIو  VCIو در ماههای سال شاخص NDVI

مشاهده شده که به ترتیب برابر با  0/46و  0/51بوده و در مقیاسهای  12و 24

 0/52و  0/65را نشان داده است .اغلب شاخصها دو ماه سرد سال یعنی  Janو
 Decهمبستگی منفی را با شاخص  SPIنشان میدهد .در این میان همبستگی

شاخص  TCIدر ماه  Janدرخو ِر توجه است که در مقیاس دوازده ماهه  SPIبه

52

عمل کرده است .در زمینهای دیم ،مقدار همبستگی شاخصهای ماهوارهای با

در شاخصهای  NDVIبوده که باالی  80درصد است .در مجموع در زمینهای

میتوانند بهعنوان بهترین شاخصها معرفی شوند و با در نظر گرفتن کل ماهها،

شاخص  SVIبهتر از دیگر شاخصها ،عمل کرده است.

رهـاورد دانـش و پژوهـش (مقـالههای علـمی)

پایش خشکسالی کشاورزی در مناطق خشک و نیمهخشک با بهرهگیری از ...
جدول  .3همبستگی شاخصهای سنجش از دور با شاخص  SPIدر زمینهای (اراضی) دیم حوضه آبریز زایندهرود
فصل

کل

0/18

0/23

-0/63

0/25

0/02

-0/70

-0/27

0/33

0/05

-0/66

-0/32

0/25

0/37

0/09

-0/49

0/40

0/56

0/70

0/35

0/19

-0/46

0/48

0/61

0/59

0/54

0/47

0/21

-0/22

0/69

0/85

0/87

0/94

0/88

0/06

-0/03

-0/60

-0/30

0/01

-0/23

0/22

0/17

-0/24

0/20

0/05

-0/73

-0/28

-0/01

-0/01

-0/19

0/15

0/47

0/41

0/46

0/24

-0/71

-0/35

-0/13

0/49

0/49

0/63

0/72

0/51

0/22

0/51

0/36

-0/45

0/42

0/62

0/72

0/65

0/66

0/58

0/51

0/24

0/23

0/51

0/34

-0/44

0.48

0/67

0/60

0/55

0/61

0/57

0/53

0/37

0/28

0/08

0/64

0/45

-0/23

0/68

0/80

0.80

0/89

0/84

0/74

0.56

0/40

0/25

-0/17

-0/54

0/10

-0/02

-0/61

-0/30

0/02

-0/23

0/22

0/16

-0/24

0/36

-0/01

0/17

0/48

-0/45

SPI1

0/23

0/07

-0/73

-0/27

-0/00

-0/01

-0/20

0/15

0/48

0/42

0/21

0/27

0/05

-0/24

SPI3

0/45

0/23

-0/72

-0/34

0/13

0/50

0/49

0/62

0/72

0/52

0/23

0/22

0/15

-0/20

SPI6

0/51

0/36

-0/47

0/43

0/62

0/73

0/65

0/67

0/58

0/52

0/25

0/26

0/20

-0/43

SPI9

0/52

0/32

-0/45

0/49

0/67

0/60

0/56

0/62

0/59

0/53

0/38

0/31

0/07

-0/48

SPI12

0/65

0/44

-0/23

0/69

0/81

0/81

0/89

0/84

0/75

0/57

0/42

0/28

0/18

-0/58

SPI24

-0/06

0/05

-0/11

0/27

0/28

0.03

0/13

0/29

0/45

-0/27

0/52

-0/41

-0/06

0/33

SPI1

0/07

0.06

-0/22

0/42

0/13

0.33

0/19

-0/16

-0/02

-0/50

0/42

0/20

0/12

0/15

SPI3

-0/01

0.01

-0/34

0/32

0/52

0/58

0/12

-0/11

-0/17

-0/51

0/40

-0/15

0/00

0/10

SPI6

-0/02

-0.00

-0/24

-0/05

0/38

0/42

0/03

-0/17

-0/26

-0/66

0.37

-0/15

0/04

0/15

SPI9

0/06

0/14

-0/23

-0/08

0/43

0/42

0/14

-0/22

-0/26

-0/63

0/49

0/21

0/59

0/65

SPI12

0/18

0/23

-0/28

0.32

0.75

0/33

0.05

0/32

-0/12

-0/15

0/24

0/62

0/41

0/51

SPI24

-0/01

-0/02

-0/36

0/11

0/16

-0/09

0/20

0/28

0/18

0/07

0/48

-0/27

0/14

-0/07

SPI1

0/15

0/07

-0/48

0/25

0/06

0/21

0/05

-0/05

0/28

0/05

0/49

0/23

0/09

-0/07

SPI3

0/18

0/10

-0/56

-0/11

0/37

0/63

0/31

0/23

0/33

0/03

0/47

-0/06

-0/04

-0/08

SPI6

0.20

0.15

-0/41

0/17

0/52

0/63

0/31

0/20

0/17

-0/11

0/46

-0/05

0/10

-0/19

SPI9

0/27

0/25

-0/39

0/17

0/58

0/57

0/35

0/14

0/17

-0/06

0/66

0/26

0/48

0/21

SPI12

0.42

0/37

-0/34

0/66

0/84

0/60

0/43

0/64

0/37

0/41

0/42

0/56

0/22

0/02

SPI24

رشد

ماهها

Dec.

Nov.

Oct.

Sep.

Aug.

Jul.

Jun.

May

Apr.

Mar.

Feb.

Jan.

-0/33

0/21

0/18

0/23

0/12

-0/27

0/41

0/03

0/17

0/40

-0/47

SPI1

0/18

0/03

-0/20

0/17

0/45

0/38

0/22

0/38

0/03

-0/27

SPI3

0/51

0/47

0/56

0/67

0/54

0/30

0/31

0/13

-0/22

SPI6

0/67

0.64

0/55

0/50

0/31

0/34

0.19

-0/45

SPI9

0/59

0/55

0/52

0/45

0/43

0/04

-0/50

SPI12

0/80

0/66

0/52

0/42

-0/23

-0/60

SPI24

0.35

-0/02

0/15

0/49

-0/40

SPI1

0/20

0/244

0/06

-0/20

SPI3

0/19

0/16

-0/17

SPI6

0/21

-0/40

SPI9

0/44

SPI12
SPI24

NDVI

SVI

VCI

TCI

VHI

جدول شماره  4نیز ،مقدار ضریب همبستگی شاخصهای سنجش از دور

را با مقدار شاخص  SPIدر مراتع ،همانند آنچه در مورد جدول زمینهای بایر
و دیم بیان شد ،نشان میدهد .در فصل رشد ،شاخص  VCIدر مقیاس یک تا

نه ماهه  SPIبهتر از دیگر شاخصها بوده است .همبستگی این شاخص در

مقیاسهای یادشده  21تا  47درصد است .در بررسی ماه به ماه شاخصها،

در دیگر مقیاسهای  SPIبا در نظر گرفتن ماههای فصل رشد ،شاخص SVI

بهترین عملکرد را از خود نشان داده که در مورد مقیاس  12و  24ماهه 0/58 ،و

0/48بوده است .با در نظر گرفتن کل ماههای سال ،بیشترین همبستگی میان
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شاخص  SVIدر مقیاسهای  6تا  24ماهه مشاهده شده ؛ولی در بهترین حالت
نیز عملکرد خوبی نداشته و همبستگی کمتر از  28درصد را نشان داده است.

مقایسه نتایج همبستگی سری زمانی کل ماهها با سری زمانی مربوط به دوره

رشد نشان میدهد در بخش مرتع نیز عملکرد شاخصها در دوره رشد و در واقع

ماهها گرم سال بهتر از ماههای سرد سال است.

جدول  .۴همبستگی شاخصهای سنجش از دور با شاخص  SPIدر مرتعهای حوضه آبریز زایندهرود
فصل

کل

0/19

0/23

-0/36

0/04

-0/06

-0/49

-0/56

0/11

-0/09

-0/35

-0/56

-0/51

0/18

-0/05

0/46

-0/24

0/52

0/64

0/18

-0/04

-0/49

-0/08

0/68

0/71

0/69

0/17

0/02

-0/20

0/40

0/82

0/78

0/87

0/80

-0/01

-0/09

-0/32

-0/42

-0/64

-0/45

0/15

0/22

0/12

0/10

-0/10

-0/47

-0/54

-0/61

-0/20

-0/04

-0/03

0/64

0/27

0/39

0/11

-0/35

-0/54

-0/56

0/61

0/65

0/80

0/73

0/08

0/04

0/44

0/25

-0/44

-0/17

0/55

0/65

0/52

0/75

0/73

0/39

0/10

-0/16

0/53

0/28

-0/51

-0/01

0/72

0/72

0/71

0/74

0/74

0/43

0/19

0/06

0/06

0/48

0/28

-0/24

0/48

0/78

0.71

0/81

0/77

0/72

0/33

0/11

-0/22

-0/39

-0/68

0/21

-0/03

-0/32

-0/42

-0/63

-0/45

0/14

0/21

0/12

0/03

-0/11

-0/31

0/51

-0/27

SPI1

0/31

-0/06

-0/47

-0/55

-0/61

-0/20

-0/05

-0/08

0/64

0/26

0/03

-0/24

-0/19

-0/42

SPI3

0/47

0/08

-0/35

-0/54

-0/55

0/62

0/65

0/80

0/73

0/08

0/04

-0/20

0/07

-0/37

SPI6

0/45

0/23

-0/44

-0/18

0/56

0/65

0/53

0/75

0/73

0/39

0/10

-0/17

0/14

-0/32

SPI9

0/50

0/26

-0/50

0/00

0/72

0/72

0/71

0.75

0.74

0/43

0.19

0/05

0/06

-0/48

SPI12

0/46

0/26

-0/23

0/49

0/79

0/71

0/81

0/78

0/72

0/32

0/12

-0/22

-0/39

-0/69

SPI24

-0/03

0/00

0/01

0/15

-0/03

-0/05

0/52

0/12

0/47

-0/23

0/28

-0/31

-0/16

0/05

SPI1

0/07

0.04

-0/12

0/23

-0/08

0/21

0/61

-0/01

-0/09

-0/52

0/04

0/24

0/01

0/15

SPI3

0/04

0.00

-0/32

0/14

-0/03

0/45

0/22

-0/28

-0/43

-0/26

0/37

0/27

0/04

0/04

SPI6

-0/05

-0.05

-0/03

0/06

0/04

-0/17

-0/14

-0/15

-0/57

-0/47

0.40

0/27

0/09

0/02

SPI9

0/06

0/09

-0/15

0/18

0/09

0/07

0/21

-0/13

-0/57

-0/49

0/42

0/49

0/35

0/29

SPI12

0/04

0/12

-0/11

0/19

0/51

0/15

0.02

-0/02

-0/43

-0/41

0/13

0/47

0/39

0/41

SPI24

0/08

-0/02

-0/19

-0/10

-0/36

-0/26

0/42

0/21

0/45

-0/21

0/19

-0/37

0/11

-0/20

SPI1

0/14

0/00

-0/39

-0/10

-0/38

0/03

0/38

-0/08

0/43

-0/21

0/06

0/08

-0/08

-0/26

SPI3

0/22

0/04

-0/46

-0/18

-0/32

0/59

0/47

0/28

0/24

-0/18

0/38

0/13

0/06

-0/30

SPI6

0/31

0/21

-0/42

-0/05

0/32

0/23

0/16

0/34

0/13

0/01

0/43

0/14

0/14

-0/26

SPI9

0/31

0/21

-0/42

0/17

0/45

0/41

0/48

0/35

0/14

0/05

0/50

0/40

0/31

-0/21

SPI12

0/27

0/23

-0/22

0/46

0/78

0/46

0/41

0/45

0/23

-0/02

0/19

0/27

0/13

-0/30

SPI24

رشد

ماهها

Dec.

Nov.

Oct.

Sep.

Aug.

Jul.

Jun.

May

Apr.

Mar.

Feb.

Jan.

-0/47

-0/56

-0/40

0/06

0/18

0/09

-0/01

0/12

-0/40

0/43

-0/29

SPI1

-0/54

-0/21

-0/11

-0/06

0/63

0/21

-0/04

-0/34

-0/18

-0/43

SPI3

0/62

0/61

0/78

0/72

0/07

-0/01

-0/28

0/09

-0/37

SPI6

0/56

0/74

0/71

0/36

0/04

-0/25

0.15

-0/32

SPI9

0/73

0/72

0/40

0/13

-0/02

0/05

-0/48

SPI12

0/74

0/35

0.09

-0/31

-0/44

-0/70

SPI24

0/04

-0/11

-0/31

0/51

-0/26

SPI1

0/03

-0/23

-0/19

-0/43

SPI3

-0/19

0/07

-0/37

SPI6

0/13

-0/32

SPI9

-0/48

SPI12
SPI24

NDVI

SVI

VCI

TCI

VHI
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 بهدست آمده ازSPI خشکسالی برگرفته (منتج) از سنجش از دور با شاخص
 مقایسه شاخصها.دادههای زمینی در مقیاسهای زمانی مختلف پرداخته شود

 مقایسه شاخصهای.نیز با محاسبه ضریب همبستگی انجام شده است
 دیم و مرتع که زیر، برای سه کاربری بایرSPI سنجش از دور با شاخص زمینی

 در بررسی همبستگیها به. انجام گرفت،تأثیر منابع آب و ذخایر آبی نیستند
 عملکرد شاخصها در ماههای دوره رشد مناسبتر از ماههای،صورت ماه به ماه

 در خارج از دوره رشد سطح زمین خالی از پوشش گیاهی، زیرا درعمل.دیگر بود
 نمیتوان یک شاخص ماهوارهای را به صورت، در مجموع بررسیها.است

»SVI  «شاخص،قطعی برتر از شاخصهای دیگر دانست؛ ولی در بیشتر موارد

VCI  شاخص،SVI  پس از شاخص.بهتر از دیگر شاخصها عمل کرده است

بهتر از دیگر شاخصها نشان داده است و استفاده از این شاخص برای پایش
 همچنین. توصیه میشود،خشکسالی در فصل رشد در حوضه زایندهرود
 شناخته شده، در بیشتر موارد بهعنوان ضعیفترین شاخصTCI شاخص

 عملکرد شاخصها در ماههای گرم سال مناسبتر از ماههای سرد سال.است

 این شاخصها واکنش سریع به کاهش بارندگی ندارد و از بارندگی بیش.است
 دقت شاخصهای سنجش از دور، از این رو. تأثیرپذیر هستند،از سه ماه قبل

 بهتر از یک، ماهه (مقیاس درازمدت24  شش ماهه تاSPI در مقایسه با

 با وجود اینکه عملکرد شاخصها در.و سه ماهه (مقیاس کوتاهمدت) است

 متفاوت، و در کاربریهای زمینهای (اراضی) مختلفSPI مقیاسهای مختلف
. عمل کرده است، بهتر از دیگر شاخصهاSVI بود؛ ولی در مجموع شاخص
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از نگــــاه
کارشــناس

تعریف خشکسالى

دو نوع تعریف کلی براى خشکسالی وجود دارد:

مفهومی و عملی.

الف -تعاریف مفهومى :این نوع تعاریف که

در چارچوب اصطالحاتی کلی بیان میشود؛ به
درک مفهوم خشکســالی کمک میکند .بهعنوان

مثال« ،خشکســالی عبارت اســت از :یک دوره

ایـران ،کشـــور پهنـاوری اســـت کـه بیـش از  82درصـد مسـاحت آن ،در اقلیـم فراخشـک،

ِ
ممتــد کمبود بارش که منجر به آسیب رسیدن

 275میلیمتـر بـوده که بدینسـان ،دارای حدود یک سـوم متوسـط بارندگیهای خشـکیها (800

و یا «خشکسالی ،دربردارنده یک دوره پیوسته

خشـک و نیمهخشـک ،قـرار دارد .میـزان بارندگـی متوسـط ســـاالنه ایـران ،حـدود  224تـا
میلیمتـر) و کمتـر از یک سـوم بارندگی متوسـط کره زمیـن ( 1133میلیمتر) اسـت .افزون بر
بارندگـی کم ،پراکندگی و نوسـانهای شـــدید بارندگـی هم ،از جمله خصوصیتهایی اســـت
کـه موجـب نبـودِ اطمینان کافی نسـبت بـه دریافت حداقـل بارش مـورد نیاز بـرای مصارف
کشـاورزی ،تغذیـه جریانهای سـطحی و سـفرههای آبهـای زیرزمینی و مصارف انســـانی
میشـــود .از سـویی ،بـا توجه بـه فراوانـی باالی وقوع خشکسـالی در کشـور ،ایـن پدیده،
اثرهـای بسـیار زیانبـاری را بر کشـــاورزی و اقتصاد کشـــور مـا تحمیل میکنـد .از آنجا
کـه بخش کشـــاورزی ،بزرگترین مصرفکننده آب در کشـور اسـت؛ از همیـن رو ،در هنگام
خشکسـالی ،بیشـــترین آســـیب به آن وارد میشـــود .خشکسـالی ،جـزء جداییناپذیر از
اقلیـم هـر منطقه بهشـمار مـیرود کـه فراوانـی و شـدت وقـوع آن در مناطق خشـک و نیمه
خشـک ،بیشـتر اسـت .خشکسـالی ،بدون عالئم قبلی رخ میدهـد و دامنه تأثیـر آن ،بر خالف
وقایـع طبیعـی دیگـر ،بسـیار گسـترده اسـت ( .)Kogan, 2000بنابرایـن ،مدیریـت درازمدت
منابـع آب ،نیازمنـد اســـتفاده اقتصـادی از آن اسـت و اصـول مدیریت خشکسـالی ،باید بر
افزایـش بازدهـی اسـتفاده از آب و تولید محصوالت کشـاورزی ارزشـمندتر ،اسـتوار باشـد.

به محصوالت زراعی و کاهش عملکرد شود»

و پایدار (از چندین روز تا چندین سال) است
که در این دوره ،مقدار بارندگی منطقه به حد

درخو ِر توجهی کاهش مییابد و گیاهان دچار
کمبود آب میشوند» .تعاریف مفهومی ،در تبیین

شایان اهمیت
سیاستگذاری در این زمینه نیز،
ِ

اســت.

ب -تعاریف عملی :تعاریف عملی ،به تشخیص

آغاز ،پایان و درجه شدت خشکسالی کمک میکند.
به دیگر سخن ،تعاریف عملی ،به افراد یاری

میدهد تا آغاز ،پایان و درجه شدت خشکسالی

را تشخیص دهند .برای تعیین آغا ِز خشکسالی
تعاریف عملی ،میزان انحراف از میانگین بارش
یا دیگر متغیرهای اقلیمی را در یک دوره زمانی،

مشخص میکند .برای تعیین آغا ِز خشکسالی،

میزان انحراف وضعیت کنونی از میانگین بارش
در یک دوره زمانی (بهطورمعمول 30 ،ســاله)،

در نظرگرفته میشــود .این تعاریف را میتوان در
ارزیابی عملی شــدت و اثر خشکســالی طی فصل

رشد ،بر اساس متغیرهای هواشناسی ،رطوبت
خاک و شرایط گیاه ،مورد استفاده قرار داد و تأثیر

بالقوه این شرایط را بر عملکرد نهایی ،ارزیابی کرد.

همان گونه که مشخص است؛ کاربردی کردن

چنین تعریفی از خشکسالی ،نیازمند دادههای

زمانی هفتگی ،ماهانه ،ساالنه
جوی در مقیاسهای
ِ
ّ
و دیگر مقاطع زمانی و نیز دادههای مربوط به

آب در دسترس
تأثیرپذیری تولید گیاه از کمبود ِ

است .البته وجود اینگونه اطالعات ،برای تدوین

راهبردهای کاهش اثرهای این پدیده و تدوین

راهبرد (استراتژی) ،بسیار سودمند است.
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از نگـاه کارشنـاس

نگاهی به پدیده خشکسالی
انواع خشکسالی

از آنجا که در بخش کشاورزی ،اثرهای خشکسالی بر منابع گیاهی ،آب ،دام،

جنگل و مرتع ،متفاوت است؛ از دیدگاههای مختلف ،اثرها و تعاریف متفاوتی

وجود دارد که طبقهبندی آنها امکانپذیر نیست ( .)Chimpanshi,1995با این

همه ،متخصصان کوشیدهاند ،چارچوبی علمی برای خشکسالی ،تعیین؛ و در

قالب آن برنامهریزی کنند .بر این اساس ،پنج گروه خشکسالی طبقهبندی شده

که به شرح زیر است:

جوی که موجب کمبود بارش میشود ،از منطقهای به منطقه دیگر
شرایط ّ

تغییر میکند .در تعریف واقعیتر ،رابطــهای میان میزان انحراف واقعــی بارش

و مقادیر متوســط ماهانه ،فصلی یا ســاالنه برقرار میشــود؛ مانند «کمتــر
باریدن از میانگین بارش ساالنه منطقه» (کردوانی .)1380

 -2خشکسالی کشاورزی :

خشکسالیهای کشاورزی ،نتیجه کمبود رطوبت خاک و تأثیر خشکسالی

ِ
رفت آن
هواشناسی است که بر اثر بههم خوردن تعادل میان تأمین آب و هدر

 -1خشکسالی هواشناسی:

از را ِه تبخیر و تعرق ،پدید میآید .یک خشکسالی کشاورزی ،زمانی پدید میآید

خشکسالی هواشناسی که در بسیاری از منابع با عنوان خشکسالی

که در فاصله میان دو بارندگی ،ذخیره رطوبتی منطقه ریشه در خاک برای زنده

بارندگی طی دورهای از زمان پدید میآید .به دیگر سخن ،خشکسالی هواشناسی،

به سخنی ســادهتر ،خشکسالی کشــاورزی یعنی« ناکافی بودن رطوبت برای

اقلیمشناسی از آن نام برده شده است؛ بهدلیل کمبود و یا کاهش مقدار
ِ
ازمدت آن باشد.
زمانی روی میدهد که میزان بارندگی ساالنه ،کمتر از میانگین در

این کمبود بارندگی ،ممکن است نسبت به میانگین نرمال یک منطقه اقلیمی
و یا طول دوره خشک ،ارزیابی شود .بر اثر خشکسالی هواشناسی ،میزان

تبخیر-تعرق نیز ،بهدلیل کاهش رطوبت هوا و باال رفتن دما ،افزایش مییابد و
پوشش گیاهی ،بهشدت آسیب میبیند .این خشکسالی ،باید براســاس درجه

و طول دوره خشکی به صورت موردی برای هر منطقه خاص ،تعریف شــود؛ زیرا

ماندن محصوالت کشاورزی و گیاهان طبیعی و مراتع ،بسنده (کفایت) نکند.
رشد کافی محصول» که دارای دو درجه است .چنانچه میزان و توزیع بارش در

طول دوره رویش ،آنچنان نامناســب باشــد که محصول ،برداشتپذیر نباشد،
«خشکسالی طوالنی و کشنده» است؛ ولی اگر بارندگی کم و برای نیاز گیاه کافی

نباشــد یا در زمان مناسب صورت نگیرد؛ بهگونهای که عملکرد محصول نســبت

به سالهای معمولی ،پایینتر باشد؛ آن را «خشکسالی کوتاه و کمتر زیانبخش»
مینامند (کردوانی.)1380 ،

نگاره شماره  :1نمونهای از خشکسالی کشاورزی در سال جاری زراعی 1۴۰۰-1399
(برگرفته از :ادارهکل پایش و ارزیابی خسارت صندوق بیمه کشاورزی)

 -3خشکسالی هیدرولوژیکی

در صورتی که خشکسالی هواشناسی ،مدت زمان زیادی ادامه پیدا کند

و حجم جریان رودخانهها یا سطح آبهای زیرزمینی کاهش یابد؛ به وقوع
خشکسالی هیدرولوژیکی میانجامد .این پدیده ،اغلب بر اثر کمبود و یا

ِ
نبود بارش زمستانی در عرضهای میانی ،پدید میآید .بر اساس میزان شدت

خشکسالیهای هواشناسی که به خشکسالی هیدرولوژیکی میانجامند،
میتوان این نوع از خشکسالی را به دو دسته :خشکسالی آبهای سطحی و
خشکسالی آبهای زیرزمینی ،تقسیمبندی کرد.

 -۴خشکسالی اقتصادی -اجتماعی  -فرهنگی

خشکسالی اجتماعی – اقتصادی (اقتصادی -اجتماعی  -فرهنگی)،

بهطورمعمول پس از یک دوره بسیار درازمدت خشکسالی هواشناسی

و هیدرولوژیکی ،روی میدهد و موجب قحطی ،مرگومیر و مهاجرتهای

دستهجمعی و گسترده میشود .این نوع خشکسالی ،تأثیرهای زیادی بر ابعاد
مختلف اقتصادی و بویژه انواع خاصی از محصوالت و کاالهای اقتصادی میگذارد.

 -5خشکسالی جمعیتی

اثرهای زیانبار این نوع از خشکسالی ،برخاسته از باال بودن میزان جمعیت

است .کشوری مانند استرالیا که همهساله با پدیده خشکسالی روبهروست؛ به

دلیل پایین بودن جمعیت ،کمتر از کشورهای آسیایی و افریقایی که جمعیت
فراوانی دارند؛ آسیب میبیند .به همین دلیل ،شما ِر زیادی از متخصصان ،یکی
از راههای رویارویی یا مقابله با خشکسالی را پایین نگهداشتن جمعیت میدانند.

ِ
روند رویدادن انواع خشکسالی (مطالب پیشگفته) را
نمودار شماره  ،1فرایند و
نشان میدهد:
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متغیرهای اقلیمی

کاهش بارندگی

پتانسیل باالی تبخیر و تعرق

خشکسالی کشاورزی

کاهش رطوبت خاک

کاهش سطوح آبهای زیر زمینی و

کاهش جریان آبهای

تغذیه آبهای زیر زمینی

خشکسالی هواشناختی

سطحی و رودخانه

خشکسالی هیدرولوژیکی

خشکسالی اجتماعی اقتصادی

خسارت

نمودار شماره  : 1فرایند و رون ِد رویدادن انواع خشکسالی

ِ
شدت خشکسالی
انواع شاخصهای ارزیابی

بهطور ذاتی ،نسبت به دیگری ارجحیت ندارند؛ ولی برخی از آنها در شرایطی

برای پایش و ارزیابی خشکسالی ،تعیین مجموعهای از شاخصهای مناسب

خاص ،بهتر عمل میکنند .از سویی ،شاخصهای ارائهشده برای یک منطقه،

کمی کرد و به صورت دورهای ،مورد
میتوان شدت و وسعت خشکسالی را ّ

پدیده خشکسالی ،از نقطهای به نقطه دیگر جهان ،متغیر است .وجه مشترک

و دقیق ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .با استفاده از شاخصهای خشکسالی

ارزیابی قرار داد .شاخصهای خشکسالی ،مقادیر چشمگیری از اطالعات اقلیمی
و هیدرولوژی ،مانند درجه حرارت ،بارندگی ،برف ،جریان رودخانهها و دیگر
منابع آبی را بهکار میگیرند تا تصویر جامعی از وضعیت خشکسالی را بهطور

منطقهای ،در قالب محدودهای از اعداد بیان کنند .شاخصهای گوناگونی وجود

دارد که گویای وضعیت خشکسالی در منطقه است؛ هرچند که هیچکدام

درخو ِر استفاده برای دیگر نواحی نیست؛ زیرا شرایط هواشناسی مؤثر بر ایجاد

تمامی انواع شاخصهای خشکسالی این واقعیت است که کاهش بارش ،موجب
کمبود منابع آب برای فعالیتهای مختلف میشود .در ادامه ،مهمترین انواع

ِ
شدت خشکسالی ،معرفی میشود و شاخصهای بهکار
شاخصهای ارزیابی

رفته در ارزیابیهای صندوق بیمه کشاورزی نیز ،مورد اشاره و بررسی گذرا قرار

میگیرد:

نگاره شماره  :2نمونه دیگری از خشکسالی کشاورزی در سال جاری زراعی (برگرفته از :منبع پیشگفته)
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از نگـاه کارشنـاس

نگاهی به پدیده خشکسالی
 -1شاخص درصد تفاضل بارش:

این شاخص ،در سال  1980از سوی بالم و مولی 1بهکار گرفته شد و از جمله شاخصهای پیشنهادی از

 -2شاخص درصد از میانگین بارش:

این شاخص ،در شما ِر سادهترین شاخصهایی است که برای ارزیابی خشکسالی ،مورد استفاده قرار

(شاخص بالم و مولی یا )BMDI

()PN: Percent of Normal

سوی «سازمان هواشناسی جهانی» است که درصد انحراف از معدل درازمدت بارش را نمایش میدهد.

میگیرد و از تقسیم مقدار واقعی بارش بر بارش نرمال (بهطورمعمول ،میانگین  30ساله در نظر گرفته

میشود) و ضرب آن در عدد  100بهدست میآید .این شاخص ،میتواند برای بازههای زمانی مختلف محاسبه
شود که بهطورمعمول ،این بازههای زمانی ،از یک ماه تا چند ماه (که نمایانگر فصل خاصی است) ،تا یک
سال (یا یک سال آبی) تغییر میکند.

 -3شاخص استاندارد شده بارش:

()SPI: Standardized Precipitation Index

شاخص بارش استاندارد ،بهوسیله مککی و همکارانش ( )1993به منظور تعیین و پایش خشکسالی

ارائه شده است .این شاخص ،برای بازههای زمانی مختلف ،محاسبهپذیر است و برای ارائه هشدار اولیه
و کمک به ارزیابی شدت خشکسالی ،اهمیت زیادی دارد .با توجه به اینکه آبهای زیرزمینی و جریان آبهای

سطحی ،در ایجاد نابهنجاریهای درازمدت در بارش مؤثرند؛ از همین رو ،شاخص  SPIدر اصل برای بازههای
زمانی  36 ،24 ،12و  48ماهه محاسبه میشود .از آنجا که شاخص  SPIنرمالیزه است؛ اقلیمهای مرطوب و

خشک به همین ترتیب میتوانند به کمک این شاخص ،مشخص؛ و دورههای زمانی مرطوب نیز با استفاده

از آن ،پایش و شناسایی شوند.

مشخصه اصلی  SPIانعطافپذیری در اندازهگیری خشکسالی در مقیاسهای زمانی گوناگون است؛ زیرا

خشکسالیها از لحاظ مدت زمان ،بسیار گستردهاند؛ بنابراین تشخیص و پایش آنها با انواع مقیاسهای

زمانی ،مهم است .هماکنون شاخص پیشگفته ،برای تعیین وقوع خشکسالی در زمینهای (اراضی) دیم و
آبی کشور ،از سوی صندوق بیمه کشاورزی ،مورد استفاده قرار میگیرد .کمبود بارش در مقیاس زمانی
کوتاهمدت ،بهطورعمده بر وضعیت رطوبت خاک اثر میگذارد؛ در صورتی که کمبود بارش در مقیاس زمانی
درازمدت ،اغلب بر آبهای زیرزمینی ،جریان رودخانه و ذخایر و منابع آب ،تأثیر دارد.

نمایه  SPIدر مقایسه با دیگر شاخصها ،از شرایط مطلوبتری در بررسی وضعیت خشکسالی برخوردار

است .شماری از مزیتها و محدودیتهای  SPIبه شرخ زیر است:

نخستین مزیت  SPIسادگی آن است که فقط بر پایه بارندگی استوار بوده؛ در حالی که محاسبه

 PDSIپیچیده است و  68اصطالح در آن باید تعریف شود.

دومین مزیت  SPIچندکاره بودن آن است و میتواند برای هر مقیاس زمانی محاسبه شود که به آن

قابلیت پایش شرایط گوناگون را بویژه برای کاربردهای کشاورزی و هیدرولوژی میدهد.

سومین ویژگی  SPIاین است که چون توزیع نرمال دارد ،تعداد خشکسالی های شدید و حاد برای هر

مکان و هر مقیاس زمانی ،با استفاده از این مدل ،ثابت خواهد بود.

چهارمین ویژگی  SPIاین است که چون محاسبه آن فقط بر پایه داده بارندگی است و به شرایط

رطوبت خاک بستگی ندارد (توضیح بیشتر  ،(PDSIبنابراین میتوان از آن برای ماههای زمستان نیز

استفاده کرد .افزون بر اینکه از توپوگرافی نیز ،تأثیر نمیپذیرد.

پنجمین و آخرین ویژگی  SPIانعطافپذیری آن نسبت به مقیاسهای زمانی متفاوت است و اینکه

خشکسالی را یک ماه زودتر از  PDSIمشخص میکند.

 SPIدو محدودیت نیز به شرح زیر دارد که هنگام استفاده از آن ،باید مورد توجه قرار گیرد:
صحت و اعتبار  SPIبه اندازه صحت و اعتبار دادههای مورد استفاده است.
پیش از استفاده از  SPIبرای یک ایستگاه ،اطالعاتی درباره اقلیم ناحیه ،مورد نیاز است.

 -۴شاخص خشکسالی احیائی:

()RDI: Reclamation Drought Index

این شاخص ،شدت و مدت خشکسالی را مشخص میکند و برای پیشبینی خشکسالی ،مورد استفاده

قرار میگیرد .پارامترهایی همچون میزان آب حوضه آبخیز ،دما ،بارندگی ،یخبندان ،جریان آب و میزان ذخیره

آب ،در روابط ریاضی آن بهکار گرفته میشود .در شاخص خشکسالی احیائی ،به پارامتر تبخیر نیز ،توجه

میشود و بهطور جداگانهای برای هر حوضه آبخیز مورد استفاده قرار میگیرد .مهمترین مزیت این شاخص
آن است که هم میزان آب و هم عوامل اقلیمی را مورد مالحظه قرار میدهد.

1- Bahlme and mooley Drought Index
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 -5شاخص تأمین آب سطحی:

()SWSI: Surface Water Supply Index

شاخص  SWSIیک شاخص خشکسالی آبشناختی (هیدرولوژیکی) است که در سال  1981میالدی برای

کردن
ایالت کلرادو امریکا و بهمنظور تکمیل شاخص ( )PDSI: Palmer Drought Severity Indexبا لحاظ
ِ

میزان برف ،منابع آبی ،جریان رودخانهها و بارندگی در ارتفاعات ،ابداع شد؛ زیرا شاخص پالمر برای مناطقی
که توپوگرافی ناهمگون دارند ،مناسب نیست و در اصل ،چگونگی رطوبت خاک را در مناطق دشت نشان

میدهد .از این رو ،دو پژوهشگر به نامهای شافر و دزمان ،شاخص  SWSIرا برای مناطق کوهستانی طراحی
کردند .این شاخص برای شناسایی شرایط آبهای سطحی طراحی شده است و برف موجود در قلههای
کوهستانی ،یکی از اجزای اصلی آن بهشمار میرود .برای تعیین شاخص  ،SWSIافزون بر پارامترهای مورد

نیاز در روش پالمر (بارندگی ،دما ،تبخیر و تعرق ،رطوبت خاک و رواناب) ذخایر برف نیز ،باید در نظر گرفته
شود .این شاخص بر مبنای میزان برف ،میزان جریان آب رودخانه ،میزان بارندگی و ظرفیت ذخیره خاک

آب دسترسپذیر در هر حوضه است.
طراحی شده و نشاندهنده میزان ِ

نگاره شماره  :3نمونه دیگری از خشکسالی کشاورزی در سال جاری زراعی (برگرفته از :منبع پیشگفته)
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