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چكیده
خشكسالي از جمله مخاطرات آب و هوایي است كه به رغم وقوع تدریجي آن در مقیاس مكاني
گستردهاي اثرگذار است و ميتواند بخش بزرگي از جامعه روستایي و شهري را در معرض خطر قرار
دهد ،از این رو ایجاد یک چهارچوب جامع و مكاني براي تهیه یک نقشه نواحي مستعد خشكسالي به
منظو ر تعدیل آثار و پیش بیني نسبي آن ،یكي از اقداماتي است كه در الویت اركان مدیریت محیط
قرار مي گیرد .در این راستا بررسي ارتباط بین نواحي مستعد خشكسالي و نوع لندفرمها در نواحي
خشک و نیمه خشک یكي از دغدغه هاي مشترک دانش آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي است .با
توج ه به اهمیت موضوع ،هدف از این مطالعه بررسي و تعیین نواحي مستعد خشكسالي در نواحي
شرق و جنوب استان فارس و ارتباط آن با نوع لندفرم ها با استفاده از روش  AHPو فازي مي باشد.
در این مطالعه براي تعیین لندفرم هاي منطقه از روش ژئومورفون استفاده شد .همچنین براي تعیین
وضعیت خشكسالي منطقه مورد مطالعه از روش فازي و مدل تحلیل سلسله مراتبي استفاده شد .نتایج
حاصل از مقایسه دو به دوي هر یک از پارامترها نشان داد كه بارندگي و عمق آب زیرزمیني با وزنهاي
 0/2۸و  0/01به ترتیب با اهمیت ترین و كم اهمیت ترین پارامتر در تعیین مناطق مستعد خشكسالي
در منطقه مورد مطالعه ميباشند .نتایج حاصل از روش فازي و  AHPنشان داد كه بخشهاي شرقي
و جنوب شرقي منطقه مستعد خشكسالي هستند .نتایج حاصل از روش ژئومورفون نشان داد كه منطقه
مورد مطالعه شامل  10نوع لندفرم مي باشد كه لندفرم نوع  slopeو  superبه ترتیب بیشترین و
كمترین مساحت منطقه را شامل مي شود ( % 25و  .)%2همچنین نتایج حاصل از ارتباط بین نوع
لندفرم و خشكسالي نشان داد كه در بخشهایي از منطقه كه شامل لندفرم  Flatاست میزان
خشكسالي در كالس متوسط تا زیاد قرار دارد ،در حالیكه لندفرم هاي  superداراي حداقل میزان
خشكسالي هستند .با توجه به دقت باالي مدل مي توان این نتیجه را گرفت كه با استفاده از لندفرم
ها مي توان وضعیت خشكسالي مناطق را پیش بیني نمود .بطوریكه در نواحي كه بیشتر از نوع لندفرم
هاي  superهستند احتمال خشكسالي كمتر و در لندفرم هاي  Flatبیشترین احتمال خشكسالي
وجود دارد.

واژگان كلیدي :خشكسالي ،لندفرم ،فازي ،مدل تحلیلي سلسله مراتبي ،روش ژئومورفون ،شرق
و جنوب استان فارس.
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مقدمه
بر خالف سایر مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل ،خشکسالی تدریجی است و ممکن است چندین سال ادامه یابد
و همکاران  .)2012از آنجا که حوادث شدید خشکسالی میتواند بخش بزرگی از جامعه را در معرض خطر قرار دهد ،تهیه
نقشه نواحی مستعد خشکسالی مهم می باشد (بیازتاس 2و همکاران .)2018 ،مطالعات نشان می دهد که خشکسالی از چهار
دیدگاه قایل بررسی می باشد که شامل خشکسالی هواشناسی ،کشاورزی ،هیدرولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی است (هیم،3
 .)2002در خشکسالی هواشناسی مسائلی مانند کمبود بارش بررسی می شود و نواحی وکه از یک حد معمول دارای بارندگی
کمتری هستند به عنوان نواحی در معرض خشکسالی مشخص می شوند .در خشکسالی کشاورزی از پارامترهایی مانند
رطوبت خاک برای تامین نیازهای گیاه برای تعیین خشکسالی استفاده می شود (میشهرا 4و سینگه .)2010 ،5در خشکسالی
هیدرولوژیکی پارامترهایی مانند کمبود بارش ،کاهش جریان رواناب و کاهش منابع آب بررسی می شود .درحالیکه در
خشکسالی اقتصادی و اجتماعی نیاز مردم و فعالیتهای آنها بررسی می شود (ژانگ 6و همکاران .)2017 ،بنابراین تعیین
خشکسالیها و هشدارهای اولیه ،منجر به کاهش تلفات خواهد شد .بنابراین ارزیابی و تعیین مناطق مستعد خشکسالی مهم
می باشد .بررسی خشکسالی به صورت ترکبی از هواشناسی و هیدرولوژی با توجه به افزایش دمای زمین در سال های اخیر
مهم می باشد .از طرفی ارتباط خشکسالی با پارامترهایی مورفومتری مانند نوع لندفرم و شکل حوضه آبخیز می تواند
منجر به پیش بینی خشکسالی با توجه به وضعیت مورفومتری حوضه آبخیز می شود.
10
کویرینگ 7و پاپکریاکو )2003( 8از شاخصهای خ شک سالی هوا شنا سی ،Palmer's Z-index, PDSI9 ،و SPI
برای بررســی  ADHدر کانادا اســتفاده نمودند .نتایج مطالعات آن ها نشــان داد که شــاخص Palmer's Z-index
شاخص مناسبی برای بررسی خشکسالی می باشد .قیی 11و همکاران ( )2010از یک شاخص جدید به نام  SDCI12برای
بررسی خشکسالی کشاورزی ) (ADH13استفاده نمودند و پیشنهاد کردند که از این شاخص برای تعیین خشکسالی در
مناطق مختلف با اقلیمهای مختلف میتوان اســتفاده نمود .آن ها برای شــاخص  SDCIاز دادههای مربوط به شــاخص
پوشش گیاهی نرمال ( )NDVIو دمای سطح زمین استفاده نموند .مطالعات نشان داد که کاهش رطوبت خاک منجر به
کاهش تبخیر و تعرق و از بین رفتن آب در دســـترس برای رشـــد گیاه می شـــود (مارتنز-فراناندز 14و همکاران.)2016 ،
رطوبت خاک به طور معمول برای اندازه گیری خشکسالی استفاده نمیشود (شیفیلد 15و همکاران .)2004 ،کاهش رطوبت
خاک ن شان دهنده افزایش تبخیر و تعرق و از بین رفتن آب برای ر شد گیاه ا ست ( شیفیلد و همکاران .)2004 ،بنابراین از
رطوبت خاک شــبیه ســازی شــده به عنوان یکی از پارامترها در بررســی رطوبت خاک میتوان اســتفاده نمود .وانگ 16و
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همکاران ( )2015ارتباط بین رطوبت خاک و شاخصهای مختلف خ شک سالی ، SPEI2، PDSI، scPDSI1،SPI
 )Palmer's Zindexدر چین بررسی کردند که نتایج مطالعات آن ها نشان داد که شاخص  SPEIدارای دقت باالیی
می باشد .لیپر 3و همکاران ( )2016با استفاده از رطوبت خاک و تغییرات آن در مکان و زمانهای مختلف شدت خشکسالی
در ایاالت متحده را تجزیه و تحلیل نمودند .مطالعات ن شان میدهد که برای خ شک سالی چهارچوب خا صی وجود ندارد و
محققان از شــاخصهای مختلف برای تعیین خشــکســالی اســتفاده نموده اند .وو 4و همکاران ( )2018نشــان دادند که
پیچیدگی و تنوع پدیدههای خشــکســالی و تعامل آنها با محیط طبیعی ،ارزیابی خشــکســالی با اســتفاده از یک شــاخص
خ شکسالی را مشکل میکند (هاو و همکاران .)2016 ،همه شاخصهای خشکسالی برای همه مکانها و شرایط عملکرد
خوبی ندارند (اسووبودا 5و همکاران ،)2015 ،که مانع از توسعه برنامههای واقعی برای بهبود و کاهش خشکسالی می شود.
برخی محققان از رویکردهای دانش محور مانند فرآیند سل سله مراتبی تحلیلی ( )AHPبرای خطرات خ شک سالی و نقشه
برداری از ریســـک اســـتفاده کرده اند (به عنوان م ال چاکرابورتی 6و جوســـهی2016 ،7؛ ایکرامی 8و همکاران2016 ،؛
پالچایدهوری 9و بیســواس .)2016 ،10درویش زاده و همکاران ( )1390پهنه بندی خطر خشــکســالی مناطق خشــک با
ا ستفاده از رو شهای دانش مبنا در محیط  GISدر حو ضه شیطور انجام دادند .نتایج ن شان داد که از بین رو شهای مورد
ا ستفاده ،روش شاخص وزنی با باالترین دقت می تواند به منظور پهنه بندی خطر خ شک سالی مورد ا ستفاده قرار بگیرد.
ارزیابی آ سیب پذیری خ شک سالی ک شاورزی در اقلیم های خ شک و نیمه خ شک به کمک  GISو فرایند تحلیل سل سله
مراتبی (AHPدر شهر ستان تفت یزد تو سط اکرامی و همکاران ( )1394انجام شد .نتایج ن شان دهنده دقت باالروش
 AHPدر تعیین مناطق مستعد خشکسالی می باشد .از طرفی تعیین ارتباط بین نوع لندفرم و میزان خشکسالی (ترکیبی
از خشکسالی هیدرلوژیکی ،کشاورزی و هواشناسی) یکی از موضوعاتی است که در علوم طبیعی کاربردی و مهم می باشد.
بطوریکه با تعیین ارتباط بین نوع لندفرم و میزان خ شک سالی میتوان در مطالعات بعدی بدون محا سبات خ شک سالی از
روی نوع لندفرم ،میزان خشــکســالی در منطقه را پیش بینی نمود .بنابراین در مطالعه هدف تعیین خشــکســالی در مناطق
جنوبی استان فارس و تعیین نوع لندفرم های این منطقه با استفاده از روش ژئومورفون می باشد .همچنین در این مطالعه
ارتباط بین نوع لندفرم و میزان خ شک سالی پیش بینی می شود که از نوآوری های این تحقیق می با شد .در واقع با تعیین
ویژگی های مورفومتری حوضه آبخیز مورد مطالعه (لندفرم ها) می توان خشکسالی در منطقه را پیش بینی نمود .بطوریکه
در مناطقی که درصد بیشتر از منطقه شامل ارتفاعات می باشد نسبت به مناطقی که بیشتر از دشت تشکیل شده اند دارای
وضعیت خشکسالی متفاوتی هستند.
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منطقه مورد مطالعه

منط قه مورد م طال عه در م حدوده طول های جغراف یایی  52در جه و  66دقی قه و  54در جه و  18دقی قه و عرض های
جغرافیایی  28درجه و  1دقیقه و  30درجه و  18دقیقه قرار دارد (شـــکل  .)1مســـاحت منطقه مورد مطالعه 23139/98
کیلومتر مربع می با شد .شایان ذکر ا ست که منطقه مورد مطالعه بر ا ساس مرزهای سیا سی شهر ستان های نی ریز،
ا ستهبان ،ف سا ،جهرم ،فیروزآباد ،کوار و سرو ستان می با شد .بی شترین و کمترین ارتفاع منطقه مورد مطالعه  3235و 765
متر به ترتیب می با شد .طبق شکل  2کاربری ارا ضی منطقه شامل ارا ضی ک شاورزی ،ارا ضی بایر ،ار ضی دیم ،ارا ضی
جنگلی ،ارا ضی باغی ،ارا ضی مرتعی ،ارا ضی شور ،ارا ضی شهری ،ارا ضی مرطوب می با شد که کاربری ارا ضی مرتع با
م ساحت  23580کیلومترمربع بی شترین م ساحت را دارا می با شد .از نظر اقلیمی بارندگی در منطقه به طور متو سط 300
میلی متر و متوسط درجه حرارت  29درجه سانتی گراد می باشد.

شكل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه (منبع :نگارندگان)

160

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال دهم ،شماره  ،2پاییز 1400

شكل  .2كاربري اراضي منطقه مورد مطالعه (منبع :نگارندگان)

مواد و روش ها

در این مطالعه از روش تصمیم گیری چند معیاره برای تهیه نقشه مناطق مستعد خشکسالی به طور مکانی استفاده شد که
این روش در حقیقت ترکیبی از روش  Fuzzy-AHPو تکنیکهای مکانی می باشد .در این مطالعه از  12پارامتر بافت
خاک ،عمق آب زیرزمینی ،شاخص خشکسالی (نسبت میزان بارندگی ساالنه (میلی متر) به میزان تبخیر و تعرق ساالنه
(میلی متر)) ،فرسایش خاک ،کاربری اراضی ،بارندگی ،روزهای بارانی ،شوری خاک و ،شیب ،ارتفاع و فاصله از آبراهه به
عنوان دادههای ورودی برای تهیه نقشه خشکسالی و مدل رقومی ارتفاع برای تهیه نقشه لندفرم منطقه مورد مطالعه استفاده
شد .این معیارها بعد از تهیه نقشههای رستری آنها ارزیابی شده و با استفاده از توابع عضویت نقشههای فازی هر یک از
پارامترها تهیه و در ادامه وزن دهی به آنها صورت گرفت.
روش پیشنهادی برای این مطالعه به طور خالصه عبارتند از:
 -1تهیه نقشه فاکتورهای کلیدی موثر بر خشکسالی (متغیرهای مستقل)
 -2استفاده از روش فازی برای همگن کردن دادهها
 -3استفاده از روش  AHPبرای وزن دهی به هر یک از الیه ها
 -4تهیه نقشه نهایی نواحی مستعد خشکسالی با استفاده از روش fuzzy-AHP
 -5تعیین لندفرم های منطقه با استفاده از روش ژئومورفون و ارتباط آن با خشکسالی
 -6جزئیات مراحل تحقیق در شکل  3نشان داده شده است:
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)(DEM

AHP

ROC

شكل  .۳مراحل تحقیق (منبع :نگارندگان)

روش فازي

(زاده،1

منطق فازی در حقیقت درجه واقعی هر یک از پارامترها را بین  0تا  1برای هدف مورد نظر تعیین میکند
از نظر آماری منطقه فازی را میتوان با معادله  1نشان داد:
]𝜇𝐴 (𝑥): 𝑋 → [0,1
)(1
که ) µA (xدرجه ع ضویت عن صر  xدر یک مجموعه فازی  Aمی با شد و  Xمجموعه کلی تعریف شده در یک م ساله
خاص می باشد .مقدار  0به امکانهایی اختصاص دارد که قطعاً عضو مجموعه م شخصی از  Aنی ستند در حالیکه  1قطعاً
عضــو مجموعه  Aمی باشــد .در این مطالعه  Aمناطق مســتعد خشــکســالی  ،عوامل خطر و قرار گرفتن در معرض خطر
خشکسالی می باشد .در این مطالعه از توابع عضویت خطی برای فازی کردن هر یک از پارامترها استفاده شد.
به منظور تهیه نق شه فازی برای هر یک از پارامترها از توابع ع ضویت زیر ا ستفاده شد (معادله  2و  .)3برای پارامترهای
شیب ،ارتفاع ،بافت خاک ،بارندگی ،روزهای بارانی ،کاربری اراضی ،عمق آب زیرزمینی و میزان بارندگی از تابع عضویت 2
برای تهیه نقشــه فازی اســتفاده شــد .بطوریکه مقادیر بیشــتر از حدود بحرانی  nعدد یک و مقادیر کمتر از  mعدد  0را
دریافت میکنند و بینابین  mو  nمقادیر  x-m / n-mرا دریافت می نمایند.

)(2

xm 

m  x  n
x  n 

.)1996

0

 A ( x)  f ( x)   x  m / n  m
1


برای پارامترهای فاصله از رودخانه ،شوری خاک ،تبخیر و تعرق ،فرسایش خاک ،شاخص خشکی از تابع عضویت کاهشی
استفاده شد .بطوریکه مقادیر بیشتر از حدود بحرانی  nعدد صفر و مقادیر کمتر از حدود بحرانی  mعدد  1و بین  mو n
مقادیر  n-x / n-mرا دریافت نمودند.
)(3

xm 

mxn
x  n 

1

 A ( x)  f ( x)  n  x / n  m
0
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1. Zadeh
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روش فرایند تحلیل سلسله مراتبي ()AHP1

پارامتر وزن ،پارامتر مهمی برای ارتباط دادن فاکتورهای بکار رفته در تناســـب اراضـــی اســـت .به دلیل اینکه هر یک از
ویژگیهای دارای تأثیر متفاوتی روی خشکسالی هستند ،به کمک روش  AHPوزن دهی صورت گرفت AHP .روشی
اســـت که وزندهی به پارامترها را آســـان میکند AHP.بر مقایســـه جفتی هر یک از پارامترها تکیه دارد .هر یک از
فاکتورها بر ا ساس درجه اهمیتی که برای تعیین مناطق م ستعد خ شک سالی دارند طبق جدول  1در محدودهای از  1تا 9
قرار میگیرند (ساعتی 2و وارگاس.)2001 ،3
جدول  .1مقیاس بنیادي براي مقایسه زوجي (ساعتي و وارگاس)2001 ،

ارزش توصیفي
1
ضعیف

توضیحات
اهمیت برابر
یک فاکتور نسبت به دیگری کمی ارجحتر
تقریباً متوسط
است
متوسط
اهمیت باالتر نسبت به دیگری
یک فاکتور نسبت به دیگری ارجحتر است
قوی
یک عنصر نسبت به دیگری دارای اهمیت
خیلی قوی
زیاد است
خیلی خیلی قوی
یک عنصر نسبت به دیگری دارای اهمیت
کامالً ارجحتر
خیلی بیشتری است
وقتی پارامتر  iبا  jمقایسه میشود و دارای یکی از ارزشهای باال است ،پارامتر  jدارای ارزشی
متقابل با ارزش  iمیباشد

ارزش عددي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
عمل متقابل (دو طرفه)

به عبارت دیگر به کمک ماتریس مقایسه زوجی طبق معادالت  4و  5ارزش و اهمیت هر معیار نسبت به دیگر معیارها را
میتوان مشخص نمود.
aij = aik · akj
)(4
a ij= 1/ a ji
)(5
که  iو  jو  kمقادیر مربوط به ماتریس مورد بررسی می باشد.
در نهایت طبق معادله زیر وزنهای تعریف شده برای هر یک از پارامترها در نقشههای فازی تهیه شده ضرب شد تا نقشه
نهایی مناطق مستعد خشکسالی تهیه گردد.
)(6

xX

)(7

Wj  0

k

 A  W j   A x 
j 1

1

k

j

W
j 1
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Hierarchy process

1. Analytical
2. Saaty
3. Vargas
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با توجه به فرمول باال مشخص می شود که وزن مربوط به هر یک از پارامترها در محدوده  0تا  1است و مجموع وزن
نهایی برابر با  1می باشد
تهیه لندفرم ها با استفاده از روش ژئومورفون

با توجه به اینکه لندفرمها قادر هستند فرایندهای فعال گذشته و فعلی روی زمین را مشخص نموده و اطالعات ارزشمندی
را از ویژگیهای زمین درباره آب و خاک و پو شش گیاهی ارائه نمایند (گیر سیک .)2010 ،1بنابراین در این مطالعه ارتباط
بین لندفرم ها با خشــکســالی مورد بررســی قرار گرفت .برای تهیه نقشــه لندفرم ها از ژئومورفونها ،2منطقه مورد مطالعه
استفاده شد و نقشههای ژئومورفیک با استفاده از این روش تهیه شد .ورودی این مدل DEM ،با قدرت تفکیک  30متر
میباشـــد که کلیه محاســـبات در نرم افزار  V.8 SAGA GISانجام شـــد .با توجه به اهداف این مقاله ،الگوی 10
ژئومورفون انتخاب شد که ه سته ا صلی ا ستفاده از روش ژئومورفون برای طبقه بندی لندفرمها میبا شد .ژئومورفون یک
ناهمواری ثابت با جهتگیری ثابت و انعطافپذیر اســت .مفاهیم باالتر ،پایینتر ،همســطح برای یک ســلول مرکزی برای
شناسایی فرم ایجاد می شود .این اصل توسط جاسیویسز 3و استیپینسکی )2011( 4پیشنهاد شدکه با استفاده از ناهمواری
سطح و فاصله افقی توصیف و از زاویههای زینت 5و نادیر 6در هشت جهت اصلی قطب نما جهت تفسیر کمک گرفت که
این زوایا یک الگوی  8گانه (متشکل از سه نماد " "0" ،"-یا " )"+را به وجود آوردهاند.
نتایج

همانطور که در شکل  4نشان داده شده است از  12پارامتر بافت خاک ،عمق آب زیرزمینی ،شاخص خشکسالی ،فرسایش
خاک ،کاربری اراضی ،بارندگی ،روزهای بارانی ،شوری خاک و ،شیب ،ارتفاع و فاصله از آبراهه به عنوان دادههای ورودی
برای تعیین مناطق مستعد خشکسالی استفاده شده است.به منظور تهیه داده ها با توجه به در دسترس بودن داده های نقطه
ای میزان بارندگی ،شاخص خشکی ،تبخیر ،عمق آب زیرزمینی ،روزهای بارانی ،شوری خاک از روش  IDWدر محیط
 GISبرای تهیه نقشه های پهنه بندی این داده ها استفاده شد .داده های بافت خاک ،آبراهه ،کاربری اراضی و فرسایش
از نقش های موجود تهیه شد و داده های شیب و ارتفاع با استفاده از مدل رقومی ارتفاع تهیه گردید .با توجه به شکل 4
مشخص میشود که میزان ارتفاع در بخش های شمالی منطقه بیشتر از بخش های جنوب است .بطوریکه بیشترین ارتفاع
در شمال  3235متر و در بخش جنوبی  765متر میباشد که با افزایش ارتفاع مناطق مستعد خشکسالی کاهش مییابد.
شاخص خشکی بین  0/3در بخشهای غربی و شمال غرب و  0/5در بخشهای شرقی و جنوی شرقی منطقه مورد مطالعه
میباشد که نشان دهنده خشکسالی بیشتر میباشد .با توجه به شکل  4مشخص میشود که میزان فرسایش در منطقه مورد
مطالعه در  8کالس از کم به زیاد طبقه بندی میشود که با افزایش فرسایش میزان خشکسالی در منطقه افزایش مییابد.
با افزایش آب زیرزمینی میزان خشکسالی در منطقه کاهش مییابد .با توجه به شکل  4بیشترین میزان عمق آب در
بخشهایی از شرق و جنوب منطقه مورد مطالعه (273متر) میباشد.
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1. Gerçek
2. Geomorphons
3. Jasiewicz
4. Stepinski
5. Zenith
6. Nadir
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کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه شامل اراضی مرطوب ،باغات ،جنگل ،اراضی مرتعی ،اراضی کشاورزی ،اراضی لخت،
کشت دیم ،اراضی شهری ،اراضی شور میباشد که با توجه به شکل  4مشخص میشود که درصد زیادی از منطقه شامل
اراضی مرتعی میشود که در تشدید خشکسالی در منطقه موثر هستند.
مطالعات ن شان داد که کاهش رطوبت خاک منجر به کاهش تبخیر و تعرق و از بین رفتن آب در د سترس برای ر شد گیاه
می شود (مارتنز-فراناندز و همکاران .)2016 ،بنابراین از تبخیر و تعرق به عنوان یکی از پارامترها در برر سی رطوبت خاک
و تعیین خشکسالی میتوان استفاده نمود .مقادیر تبخیر و تعرق ( )PETبین  998و  1418میلی متر است که بخشهای
جنوبی دارای مقادیر بیشــتری میباشــند .روزهای بارانی در بخشهای شــمال و غرب منطقه مورد مطالعه طبق شــکل 4
بیشــتر بوده که حدود  40روز میباشــند .مقادیر بارندگی بین  193و  342میلی متر اســت که بخشهای غربی و جنوب
غربی دارای بارندگی بیشتری میباشند.
مقادیر شیب منطقه مورد مطالعه طبق شکل  4بین  0تا  69درصد میباشد .بافت خاک در کالسهای شنی سیلتی ،لومی
شنی ،لومی رسی شنی ،لومی رسی سیلتی و رسی طبقه بنی میشود که بیشتر منطقه از بافت لومی رسی و لومی میباشد.
و ضعیت شوری منطقه مورد مطالعه در شکل  4ن شان داده شده ا ست .طبق شکل  4م شخص می شود که بخشهای
شمالی داری شوری کمتری ( ) ds / m30.ن سبت به بخشهای ( )31.9 ds / mجنوبی می شوند .فا صله از رودخانه
در شکل  4نشان داده شده است .بطوریکه بخشهای شمال شرقی دارای تراکم کمتری از آبراهه میباشند.

شكل  .4نقشه پهنه بندي هر یک از پارامترهاي موثر در خشكسالي (منبع :نگارندگان)
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روش فازي

در ادامه برای همگن کردن دادهها از توابع فازی طبق فرمول  2و  3اســـتفاده شـــد و نقشـــههای فازی برای هریک از
پارامترهای موثر در خشکسالی تهیه شد که در شکل  5نشان داده شده است .همانطور که در معادالت  2و  3نشان داده
شده ا ست ،هر چه مقادیر هر یک از پارامترها منجر به خ شکی بی شتر در منطقه مورد مطالعه شوند ،مقادیر آن پارامتر به
سمت اعداد نزدیک به صفر خواهد بود و بالعکس .به طوریکه در شکل  5مناطقی که به رنگ قهوه ای ن شان داده شده
اند ،دارای مقادیر نزدیک به صفر می باشند که نشان دهنده تاثیر بیشتر آن پارامتر بر روی خشکسالی منطقه مورد مطالعه
می با شد .طبق شکل  5شاخص خ شکی در بخشهای شرق و جنوب شرق دارای مقادیر نزدیک به صفر میبا شد که
ن شان دهنده خ شکی بی شتر و احتمال خ شک سالی بی شتر ن سبت به بخشهای غرب ،شمال غرب میباشد .طبق شکل ،5
فرسایش در مناطقی که با رنگ قرمز نشان داده شده نشان دهنده شرایط مناسبتر از نظر خشکسالی میباشد .تبخیر و
تعرق باعث از دسترس خارج شدن آب قابل دسترس در یک منطقه میشود .این پدیده باعث کاهش آب سطحی ،رطوبت
خاک و حتی آب زیرزمینی می شود .بنابراین مناطق با تبخیر بی شتر ح سا سیت بی شتری ن سبت به خ شک سالی دارند .نق شه
فازی تبخیر و تعرق منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که بخشهای جنوب و جنوب شرق دارای مقادیر نزدیک به صفر و
صفر هستند که بیانگر خشکسالی بیشتر در این مناطق به علت تبخیر باالتر میباشد .طبق شکل  ،5نقشه فازی عمق آب
زیرزمینی در بخشهایی که با رنگ قرمز ن شان داده شده ا ست کمتر و دارای مقادیر نزدیک به صفر میبا شد که ن شان
دهنده احتمال خشکسالی کمتر در منطقه میباشد.
نقشه فازی ارتفاع منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که در مناطق شمالی که درای ارتفاع بیشتر میباشند ،دارای مقادیر 1
و نزدیک به  1میباشند که نشان دهنده احتمال خشکسالی کمتر میباشند .در حقیقت تغییرات ارتفاعی بر درجه حرارت و
مقدار رطوبت تاثیر مستقیم دارد .بنابراین هر چه ارتفاع بیشتر باشد شدت خشکسالی در منطقه کمتر میباشد .طبق شکل
 5نقشه کارب ری اراضی منطقه مورد مطالعه در مناطقی که مرتع هستد دارای مقادیر نزدیک به صفر میباشند که با رنگ
قرمز نشان داده شده است که در این مناطق احتمال خشکسالی بیشتر میباشد .بارندگی از مهمترین پارامترهای موثر در
خشکسالی میباشد و در نتیجه مناطق با بارندگی بیشتر ،حسا سیت کمتری نسبت به خشکسالی دارند .با توجه به شکل 5
بخشهای شمال شرق و شرق منطقه مورد مطالعه دارای مقادیر بارندگی کمتر و در نتیجه نزدیک به صفر میبا شند که
دارای احتمال خشکسالی بیشتر در این مناطق میباشد .نقشه فازی روزهای بارانی منطقه نشان داد که بخشهای شمال،
شمال غرب و جنوب غرب منطقه دارای مقادیر نزدیک به یک میباشند که ن شان دهنده خ شک سالی کمتر در این مناطق
میباشد.
در مناطقی که فاصله از رودخانه بیشتر میباشد احتمال خشکسالی بیشتر است که طبق شکل  ،5مقادیر نزدیک به صفر
نشان دهنده فاصله زیاد از رودخانه میباشد .نقشه شیب منطقه نشان داد که مناطقی که در شیبهای کمتر قرار گرفته اند
احتمال خشکسالی در آنها کمتر میباشد که با رنگ آبی و مقادیر  1و نزدیک به یک در شکل  5نشان داده شده اند .شیب
زمین بر میزان آب نفوذی و سطح پایداری خاک تاثیر میگذارد .هر چه شیب بیشتر باشد آب با سرعت بیشتری از منطقه
خارج میشود و کمتر نفوذ مینماید و آب در دسترس گیاه کاهش و رطوبت خاک کم میشود .بنابراین نواحی شیبدار نسبت
به خشکسالی حساسیت بیشتری دارند .هر چه شوری خاک بیشتر باشد ،احتمال خشکسالی به علت عدم رشد گیاه بیشتر
میشود .مناطقی که با رنگ آبی نشان داده شدهاند دارای شوری کمتر و مقادیر فازی نزدیک به  1میباشند .طبق شکل 5
بافت خاک مناطقی که لومی رسی باشد ،تشدید کننده فرسایش میباشد که به رنگ قرمز نشان داده شده که دارای مقادیری
نزدیک به صفر میباشند.
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شكل  .5نقشه فازي براي هر یک از پارامترهاي موثر در خشكسالي (منبع :نگارندگان)

روش AHP

در ادامه به منظور تهیه نقشــه نهایی فازی منطقه مورد مطالعه وزن دهی داده با اســتفاده از روش  AHPانجام شــد .با
توجه به درجه اهمیتی که هر یک از پارامترها در میزان خشـــکســـالی منطقه مورد مطالعه دارند ،وزن هر یک از الیهها
مشخص شد .در این مطالعه از نظر کارشناسان بخش منابع طبیعی ( 15کارشناس) برای وزن دهی و مقایسه زوجی دادهها
ا ستفاده شد .نتایج حا صل از وزن دهی به هر یک از الیهها در جدول  2آمده ا ست .طبق جدول  2م شخص می شود که
پارامترهای اقلیمی دارای اهمیت بیشتری برای تعیین وضعیت خشکسالی یک منطقه میباشند .بنابراین بارندگی و تبخیر
و تعرق دارای بیشترین وزن (به ترتیب  0/28و  )0/2و عمق آب زیرزمینی دارای کمترین وزن و اهمیت میباشد (.)0/01
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جدول  .2مقایسه زوجي هر یک از پارامترهاي موثر در تعیین خشكسالي منطقه مورد مطالعه (منبع :نگارندگان)
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در نهایت با استفاده از اطالعات جدول  2وزن دهی به هر یک از الیهها انجام شد و با در نظر گرفتن فرمول 2
و  3نقشه نهایی مناطق مستعد خشکسالی تعیین شد .با توجه به شکل  6مشخص میشود که نواحی واقع در بخشهای
شرق و شمال شرق و جنوب شرق منطقه مورد مطالعه در وضعیت بحرانی از نظر خشکسالی نسبت به دیگر بخشهای
منطقه واقع شده اند.

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال دهم ،شماره  ،2پاییز 1400

16۸

شكل  .6نقشه مناطق مستعد خشكسالي با استفاده از روش فازي و ( AHPمنبع :نگارندگان)

مساحت مربوط به هر یک از کالسهای خشکسالی در شکل  7نشان داده شده است .با توجه به شکل  7مشخص میشود
که اک ر منطقه مورد مطالعه در کالسهای متوسط تا زیاد (حدود  70درصد) از نظر خشکسالی قرار دارند.
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شكل  .7مساحت هر یک از كالسهاي خشكسالي (منبع :نگارندگان)
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اطالعات هواشناسی نشان می دهد که در بخش های شرقی منطقه که میزان خشکسالی زیاد است ،میزان بارندگی کم،
ساعات آفتابی زیاد ،تبخیر زیاد ،میزان روزهای بارانی کم می باشد که نشان دهنده صحت باالی مدل در تعیین خشکسالی
منطقه می باشد.
به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری مکانی تناسب اراضی و تهیه نقش های نهایی ،یک طرح وزن دهی و رتبه بندی موثر
الزم است (هوکیو 1و همکاران 2018 ،و ایکرامی و همکاران .)2016 ،فرایند تحلیلی سلسله مراتبی ) (AHPتکنیکی
قدرتمند است که با تصمیم گیری مکانی چند معیاره سروکار دارد (وو و همکاران .)2017 ،این یک ساختار سلسله مراتبی
بر اساس مقایسه دو به دو برای ارزیابی معیارها ایجاد میکند (ساعتی و وارگاس 2012 ،و مالکزیوسکی .)1992 ،2کارشناسان
مربوطه معیارها را در مقایسه دو به دو ارزیابی میکنند تا اهمیت نسبی هر معیار را منعکس کنند (ساعتی.)2010 ،
روش ژئومورفون

شــکل  8نقشــه لندفرم های منطقه مورد مطالعه را نشــان میدهد .نقشــهای از  10عنصــر رایج در منطقه مورد مطالعه
( )Flat, summit, ridge, shoulder, super, slope, hollow, footslope, valley,تشــکیل شــده
است (شکل  . )9برای تهیه نقشه لندفرم های منطقه مورد مطالعه با استفاده از ژئومورفون ها شکل گیری زوایای زینت و
نادیر در ه شت جهت با استفاده از انتقال بین سه عن صر ( )1-0/1میباشد و الگوی ژئومورفونها از گذر و انتقال بین این
 3نماد به وجود میآید در این  10نوع ژئومورفون به دســت آمده ،تعداد کمی انتقال بین عناصــر ســه گانه ( )1- ،0 ،1در
الگوهای اتفاق میافتد و این ن شان دهنده درجه ن سبتاً باالیی از همب ستگی زمین حتی در مقیاس محلی ا ست .این الگوها
ن شان میدهند هر چقدر ژئومورفونها شکل پیچیده تری دا شته با شند میزان انتقال بین سه عن صر بی شتر خواهد بود
(جاسیویسز 3و استیپینسکی.)2013 ،4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hoque
2. Malczewski
3. Jasiewicz
4. Stepinski
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شكل  .۸نقشه ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش ژئومورفون (منبع :نگارندگان)

با توجه به شکل  8مشخص میشود که شماره  1تا  10به ترتیب نشان دهنده لندفرم های Flat, summit, ridge,
 shoulder, super, slope, hollow, footslope, valley, depressionمی باشند .بطوریکه لندفرم نوع
 slopeو  superبه ترتیب بیشترین و کمترین مساحت منطقه را شامل میشود ( %23و  .)%0/03همچنین با توجه به
شکل  6و  8مشخص میشود که در بخشهایی از منطقه که شامل لندفرم  Flatاست ،میزان خشکسالی در کالس متوسط
تا زیاد قرار دارد در حالیکه لندفرم های  superدارای میزان خشکسالی کمتر میباشد.

شكل  .9موقعیت هر یک از كالسهاي لندفرم ها با استفاده از روش ژئومورفون (جاسیویسز و استیپینسكي)201۳ ،
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مساحت هر یک از لندفرم های منطقه مورد مطالعه در شکل  10نشان داده شده است.
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شكل  .10درصد مساحت هر یک از لندفرم هاي منطقه مورد مطالعه (منبع :نگارندگان)

نتیجه گیري

در این مطالعه هدف تعیین نقشه خشکسالی منطقه با استفاده از داده های اقلیمی و هیدرولوژیکی در مناطق جنوبی استان
فارس و ارتباط آن با نقشه لندفرم های منطقه مورد مطالعه بود .به طوریکه از روش تصمیم گیری چند معیاره (fuzzy-
 )AHPبرای تعیین مناطق مستعد خشکسالی استفاده شد .در این روش با استفاده ازتابع عضویت فازی نقش های فازی
برای هر یک از پارامترها تهیه شد .و مقادیر هر یک از پارامترها با توجه به اهمیتی که در خشکسالی دارند بین  0تا  1قرار
داده شد .در ادامه با استفاده از مقایسه دو به دویی هر یک از پارامترها ،بر اساس درجه اهمیتی هر یک از آن ها دارند ،وزن
هر یک از پارامترها تعیین و در نهایت نقشه مناطق مستعد خشکسالی برای منطقه مورد مطالعه در محیط  GISتهیه شد.
نتایج نشان داد که در بخش شرق و جنوب شرق و همچنین بخشهای از شمال شرق در طبقات باالی خشکسالی قرار
دارند .به طوریکه در حدود  70درصد منطقه در کالسهای متوسط و زیاد خشکسالی قرار دارند که نشان دهنده وضعیت
نامناسب منطقه مورد مطالعه از نظر خشکسالی میباشد .این مناطق به علت دمای زیاد ،روزهای بارانی کم ،شاخص خشکی
زیاد دارای شرایط خشکسالی بیشتری در منطقه می باشند .همچنین لندفرم های منطقه از روش ژئومورفون تهیه شد که
تنوعی از لندفرم ها را در منطقه نشان داد .به طوریکه  10لندفرم در منطقه وجود دارد .به کمک نوع لندفرم ها در منطقه
می توان به فعالیت هایی که در گذشته برای تشکیل آن ها اتفاق افتاده پی برد .به طوریکه مناطق مرتفع نشان دهنده
فرایندهای کوهزایی می باشند و از طرفی فرایند فعال در منطقه با توجه به میزان بارندگی می تواند فرسایش بوسژه
فرسایش آبی باشد .در حالیکه مناطق پست مانند  Flatنشان دهنده مناطق با حداک ر رسوبگذاری و مستعد فرسایش بادی
هستند .بنابراین با تهیه نقشه های لندفرم در منطقه می توان به نوع فرایندهایی که در گذشته منجر به ایجاد آن ها شده
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و نوع فرسایش تاحدودی پی برد .ارتباط بین نوع لندفرم و میزان خشکسالی نشان داد که در بخشهایی از منطقه که شامل
لندفرم  Flatاست ،میزان خشکسالی در کالس متوسط تا زیاد قرار دارد در حالیکه لندفرم های  superدارای میزان
خشکسالی کمتر میباشد .بنابراین با استفاده از نقشه لندفرم ها و تعیین نوع لندفرم می توان به میکروکلیمای موجود در
این مناطق پی برد و تا حدودی وضعیت میزان تبخیر ،خشکی ،دما و دیگر پارامترهای موثر در خشکسالی را تخمین زد و
به کمک آن میزان خشکسالی در منطقه را پیش بینی نمود.
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