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تعيين مناطق آسيب پذير در برابر خشكسالي هاي احتمالي با استفاده از شاخص 
MFIو نقش آن در پراكنش مراكز جمعيتي دشت سراب  

 
 1*دكتر بهروز ساري صراف

  دانشيار گروه جغرافياي طبيعي، دانشگاه تبريز
 معصومه خلخالي

  .شگاه تبريزكارشناس ارشد رشته جغرافياي طبيعي،گروه جغرافياي طبيعي،دان
 

  چكيده
و مقايـسه رونـد تغييـرات داده هـا بـه       اهداف تحقيق حاضر استفاده از داده هاي مربوط به نقشه هاي دوره خشكـسالي و ترسـالي  

ابتدا داده هاي باران سـنجي ماهانـه ايـستگاه هـاي موجـود در دشـت سـراب بـا         بدين منظور . نوسانات رطوبتي مي باشد منظور تعيين
 منتقل گرديد و با اسـتفاده از  GISداده هاي حاصله به محيط      . بررسي شد ) به عنوان يك شاخص استاندارد    (SPIص  استفاده از شاخ  

ارزيابي حـساسيت سـطح زمـين در مقابـل          در ادامه   .  اقدام شد  GISبرنامه هاي جانبي نسبت به درون يابي متناسب داده ها در محيط             
نتايج نشانگر باال بودن مقدار حـساسيت پيكـسل هـايي اسـت كـه از نوسـانات              .دنوسانات عنصر بارش با روابط رياضي مدل سازي ش        

 ،نـشانگر همبـستگي بـااليي بـين         MFIمقايسه پراكنش نقاط روستايي با نتايج حاصل از شـاخص           . رطوبتي باالتري برخوردار هستند   
  .تعداد خانوار و نيز تعداد نقاط سكونتگاه روستايي با شاخص نوسان رطوبتي مي باشد

 
 .،پراكنش جمعيتيMFI,GISترسالي، خشكسالي،  :كليدي گانواژ

 
  مقدمه

بحث در مورد خشكسالي براي هر منطقه اي از جهان در نهايت به بررسي اثرات خشكسالي در زندگي مردم، گونه 
به عنوان يك پديده اقليمي اثرات در واقع خشكسالي             )1،ص1)               .هاي گياهي و جانوري منطقه مورد نظر منتهي خواهد شد

به منظور بررسي و . )2،ص 2 (اقتصادي، كشاورزي و زيست محيطي انكار ناپذيري در محيط اعمال مي كند-اجتماعي
 )4،ص7( )1،ص6( و)2،ص5( و)2،ص4  و4،ص3(پيش بيني خشكسالي دانشمندان روش هاي مختلفي ابداع كرده اند

در روش هاي پيش بيني خشكسالي اغلب از متغيير هاي مختلفي نظير . )3،ص11( )3،ص10( )2،ص9( و)3،ص8(و
بارندگي، رطوبت خاك،تبخير وتعرق بالقوه،شرايط پوشش گياهي، آب زيرزميني،آبهاي زير قشري استفاده شده 

به زبان ساده، خشكسالي معموال به كاهش بارندگي كه باعث كاهش ذخيره آبي براي فعاليت گروههاي . )5،ص12(است
يا اينكه خشكسالي  موقعي اتفاق مي افتد كه به دليل كاهش بارندگي، ميزان . )2،ص13(تلف مي شود اطالق مي گرددمخ
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در اين تعريف پوشش گياهي عبارت است از پوشش طبيعي يا پوشش . رشد گياهان از حد متعارف منطقه كاهش مي يابد
در تحقيق حاضر  .)3،ص14(نجنده ها آن را ثبت كردگياهي كشت شده اي كه مي توان از طريق انعكاس طيفي توسط س

ترسالي عبارت است از موقعي كه بارندگي به صورت نرمال يا باالتر از حد نرمال بوده و به عبارت ديگر، سالهايي است 
  .كه با خشكسالي همراه نمي باشند

 باشد كـه در مقالـه حاضـر بـا      حساسيت نوسان رطوبتي به معني مقدار اختالف بارش در موقع خشكسالي و ترسالي مي             
الزم بـه توضـيح اسـت كـه مقـدار پـراكنش             .  قابل محاسـبه اسـت     MFI)1( معرفي شده و با استفاده از شاخص       ∆Zعنوان

آنچنانكـه  . بارندگي در سطح زمين به دليل عوامل توپوگرافيكي، هيپسومتريك و ساير عوامـل جغرافيـايي يكـسان نيـست                  
برعكس اين قضيه نيز در موقع خشكسالي حاكم        .  قسمت هاي مختلف از بارش يكنواختي برخوردار نيست        سطح زمين در  

تاثير ... است چرا كه به دليل شرايط جغرافيايي نظير دوري و نزديكي به منابع رطوبتي، عامل ارتفاع، شرايط فيزيوگرافي و                   
ار بارنـدگي در موقـع ترسـالي وخشكـسالي و محاسـبه            با مطالعـه مقـد    . خشكسالي در سطح يك منطقه يكسان نخواهد بود       

، امكـان  GISاختالف اين دو دوره در ايستگاه هاي مورد مطالعه ونهايتا تعميم آن بر روي زمين بـا اسـتفاده از مـدل هـاي              
لـي كـم    شناسايي مناطقي را فراهم مي آورد كه در موقع ترسالي بارش زياد يا نسبتا زياد و در موقع ترسالي از بارندگي خي                     

هرچقدر اين اختالف بين دو دوره زياد باشـد اصـطالحا  آن بخـش از سـطح زمـين از                     . يا بسيار كم برخوردار خواهند بود     
اين امر در مقاله حاضر با عنوان حساسيت سطح زمين در برابر نوسان رطوبتي مطـرح                . حساسيت بااليي برخوردار مي باشد    

  .)1،ص15(ان ديناميك خشكسالي نيز بحث شده استدر تحقيقات مختلف اين امر با عنو. شده است
تحقيقاتي كه با استفاده از داده هاي اقليم شناسي، سنجش از دور و شاخص هاي مورد استفاده در اين علم، به بررسـي                        

از جملـه ايـن پـژوهش هـاي علمـي مـي تـوان            . فرايند خشكسالي و به نوعي ديناميك آن در سطوح مختلف مـي پردازنـد             
ــه  )3،ص24( ،)5،ص23(،)3،ص22(،)5،ص15(،)7،ص21(،)5،ص20(،)2،ص19(،)3،ص18(،)2،ص17(،)4،ص16(بــــ

  .اشاره كرد
بـه منظـور تعيـين    ) بـه عنـوان يـك شـاخص اسـتاندارد     (SPI  اسـتفاده از شـاخص بارنـدگي    -1اهدف تحقيـق حاضـر  

ر خشكـسالي هـاي     تعيين نوسان رطوبتي سطح زمين و ريسك خطر پذيري در براب          -2خشكترين سال و مرطوب ترين سال       
  .مي باشدMFIاحتمالي با استفاده ازشاخص 

  
  مواد و روش ها

  محدوده مورد مطالعه 
 شرق و رشته كوهستان سبالن در شمال ).1شكل(محدوده مورد مطالعه دشت سراب در استان آذربايجان شرقي است

ق و شمال، دشت سراب را به پيوستگي كوهستان سبالن و بزقوش داغي در شر. كوه بزقوش در جنوب آن قرار دارند
پست ترين نقطه دشت در حدود ). 2شكل(صورت چاله ي بسته اي درآورده كه فقط از گوشه شمال غربي باز است

  .متر ارتفاع دارد1634

                                                           
1 -Moisture fluctuation Index 
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   موقعيت دشت سراب در استان آذربايجان شرقي و ايران-1شكل

  

  

اين برجستگي ها با نـام هـاي محلـي          .  شوند درمركز دشت، برآمدگي هاي گنبدي شكل و چين هاي دياپري ديده مي           
نـوع آب و    . )8،ص25(عوارضي هستند كه سطح هموار دشت را برهم مي زننـد          ) شوره زار  (" دوزلخ الر  " و   "داالخ الر "

-85( ســاله20هــواي دشــت ســراب، براســاس داده هــاي ايــستگاه هــاي ســينوپتيك و هواشناســي در يــك دوره آمــاري  
برپايه داده هاي مذكور، متوسـط بـارش سـاالنه در ميركـوه،             . مه خشك سرد مشخص شد    براساس روش آمبرژه، ني   )1355

.  درجـه سـانتي گـراد بـرآورد شـده اسـت            2/8متوسط دماي سـاالنه آن      .  ميلي متر مي باشد    264 و در دشت سراب      7/363
تبخيـر و   . رش شده اسـت    درجه سانتي گراد در بهمن ماه گزا       -30 و حداقل مطلق دما      5/37حداكثر مطلق دما درمرداد ماه      

مراكز سكونتي اين دشت اكثرا متعلق به روستا ها با پراكندگي نسبتا            .  ميلي متر محاسبه شده است     780تعرق پتانسيل ساالنه    
  .]26[ ثبت شده است500تعداد خانوار روستا ها بين كمتر از ده تا باالي . كم مي باشد

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


52   و همكارساري صراف .../يين مناطق آسيب پذير در برابر خشكسالي هاي احتمالي با استفاده از شاخصتع 

  
   توپوگرافي دشت سراب و شبكه زهكشي -2شكل 

  
  ده هاي مورد استفادهدا

    قوشـچي  -3 قـزل گچـي    -2  قـره بـالخ   -1داده ها و اطالعات تحقيق حاضر مربوط به بارندگي ماهانه  ايستگاه هاي        
پايگـاه اطالعـات اوليـه بـا     . است) 1350-1385( سال اخير 30 سلطان آباد  در طي دوره آماري -6 سهزاب   -5 ميركوه   -4

  ).1جدول شماره ي (ه شده است تهيExcelاستفاده از نرم افزار 
  

   نام ايستگاه، موقعيت و تعداد سالهاي آماري-1جدول 
  نام ايستگاه  رديف  )UTM(موقعيت جغرافيايي

Y  X 
سالهاي   نوع داده

  آماري
  +15  باران سنجي  698130  4204683  قره بالخ  1
  +15 باران سنجي  704967  4204685  قزل گچي  2
  +15 ران سنجيبا  698136  4184160  قوشچي  3
  +15 باران سنجي  719410  4212463  ميركوه  4
  +15 باران سنجي  734146  4209171  سهزاب  5
  +15 باران سنجي  747767  4194761  سلطان آباد  6
  +15 سينوپتيك  727759  4201776  سراب  7

  

 ها به صورت مجزا مـورد   تحليل هاي آماري گرايش مركز، براي هركدام از ايستگاه Minitabبا استفاده از نرم افزار
بر اين اساس داده هاي مربوط به ايستگاه هايي كه از ظرفيـت بـااليي در انجـام تحليـل هـا برخـوردار                        . بررسي قرار گرفت  

 بـه عنـوان سـال       1379- 1380 ميالدي برابر با سال آبي       2001سال  . نبودند از فهرست داده هاي مورد استفاده حذف شدند        
  .  به عنوان ترسالي تعيين شد1383-1382 ميالدي برابر با سال آبي 2004خشكسالي نمونه و سال 
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   در ارزيابي خشكسالي هواشناسيSPI طبقه بندي شاخص -2جدول
 SPIمقدار عددي   طبقه خشكسالي  رديف

  >-2  خشكسالي بسيار شديد  1
  >-5/1  خشكسالي شديد  2
  >-1  خشكسالي متوسط  3
  >0/0  خشكسالي ضعيف  4
  <0/0  يبدون خشكسال  5

 ]6،ص9[:ماخذ
  

 بـراي هركـدام از ايـستگاه هـا مقـدار بارنـدگي فـصول مربـوط بـه ايـن سـالها، شـدت                  SPIبه منظور محاسبه شاخص     
بـا اسـتفاده از     . خشكسالي و ترسالي رخ داده و پارامتر هاي مورد نياز براي هركدام از ايستگاه ها مورد بررسي قرار گرفت                  

  . لي مورد نظر گرديد اقدام به محاسبه خشكساSPIشاخص 
)                                         1(رابطه 

σ
imij XX

SPI
−

=  
 با . انحراف معيار داده ها مي باشدσ ميانگين بارندگي فصلي وimX مقدار بارندگي فصلي ،ijXدر رابطه فوق 

 براي منطقه GIS مربوط به سال هاي خشك و تر، نقشه هاي ماهانه در محيط SPIتقال داده هاي مربوط به شاخص ان
  . مورد مطالعه ترسيم گرديد

  
  )MFIشاخص (مدلسازي نوسان رطوبتي سطح زمين 

  . نقشه حساسيت سطح زمين در برابر نوسانات بارش با استفاده از رابطه زير به دست آمد
xyxy                                  )  2(رابطه ZZMFI 12 −=  

   برابر است با مقدار ارزش عددي هر پيكسل Zدر رابطه فوق 
yxZ   : در زمان ترسالي استSPI  موقعيت و مقدار ارزش عددي هر پيكسل 2,

2Z0 2 ≤≤  
   

                                )( 2xyZ SPIترسالي   
  

                              2      5/1       1       5/0       0        5/0-    1-    5/1-     2-     
  در موقع ترسالي بر روي دستگاه اختالفات رياضيSPIوضعيت احتمالي شاخص  -3شكل 

  
yxZ   : در نقشه خشكساليSPIو ارزش عددي هر پيكسل  برابر است با موقعيت 1,

0Z2 1 ≤≤−  
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                                                                        )( 1xyZ SPIخشكسالي  
  

                           2      5/1       1      5/0       0        5/0-  1-      5/1-     2-  
  در موقع خشكسالي بر روي محور اعدادSPI وضعيت احتمالي شاخص -4شكل 

  

Z∆                      عبارت است از اختالف عددي يك پيكسل در زمان خشكسالي و ترسالي كه با عنوان مقدار حـساسيت سـطح  
  : صورت زير محتمل خواهد بودزمين در برابر نوسان رطوبتي شناخته مي شود و دامنه نوسان آن به

  

22 ≤∆≤− Z  
  
  

                            2      5/1       1         5/0     0      5/0-    1-     5/1-     2-  
   بر روي محور اعداد∆Z احتمال قرارگيري مقدار -5شكل 

  
  وسان رطوبتي سطح زمينطبقه بندي كالس هاي شدت حساسيت ن

) حـساسيت بـسيار شـديد   (بر اسـاس نتـايج بـه دسـت آمـده حـداكثر و حـداقل داده هـاي حاصـله بـه عنـوان حـد بـاال                            
5/05/0ا ≤∆≤ Z  ــائين ــد پ 25.1 و ح ≤∆≤ Z 5.12  و ≤∆≤− Z)  ــسيار ضــعيف ــساسيت ب ــه  ) ح ــر گرفت   در نظ

 اقـدام بـه اعمـال     Map Calculator  و با استفاده از برنامه جانبي ARC GIS 9.3از نرم افزار با استفاده   .1مي شوند
  . محاسبات مربوط به تعيين حساسيت سطح زمين گرديد

  

5/05/0اگر                  ≤∆≤−⇐ ZSPIحساسيت بسيار شديد   
  

                                 2      5/1       1        5/0      0       5/0-    1-     5/1-    2-  
  

15.0اگر             ≤∆≤ Z     5.01   يا −≤∆≤−⇐ Zحساسيت شديد   
  

   

                                 2        5/1      1       5/0      0       5/0-    1-     5/1-    2-  
  

15.0         اگر                                   ≤∆≤ Z     15.1      يا −≤∆≤−⇐ Z   حساسيت متوسط  
  

                 

                               2      5/1        1        5/0     0        5/0-   1-     5/1-    2-  
                                                           

اي اسمي مي باشد و لي در اين پژوهش سعي در حفط روابط اعداد حاصله شده است و هيچ                   اين نوع طبقه بندي علي رغم اينكه جزء طبقه بندي ه          - 1
نوع  دخالتي در نتايج صورت نگرفته لذا اختالف اعداد مابين نتايج حاصله در دو سري زماني مختلف نشانگر مقدار حساسيت در سطح زمـين خواهـد                       

 .بود
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25.1      اگر                  ≤∆≤ Z                    5.12                     يا −≤∆≤−⇐ Z    حساسيت ضعيف  
  

  

                                  2       5/1      1       5/0      0      5/0-     1-    5/1-     2-  
  

  مختصات نحوه طبقه بندي  نوسان رطوبتي بر اساس محور -6شكل 
  

   طبقه بندي حساسيت سطح زمين در برابر نوسانات عنصر بارش-3جدول 
  محدوده عضويت اعضاء  حساسيت طبقه 

5/05/0  بسيار شديد  1 ≤∆≤− ZSPI 
5.01&5.01  شديد  2 >∆>+<∆≤− ZSPIZSPI  
15.1&15.1  متوسط  3 >∆>−<∆≤− ZSPIZSPI  
5.12&25.1  ضعيف   4 <∆<−<∆≤− ZSPIZSPI  
  ]26[: ماخذ

 
  
  

                      
  
  
  
  

  

 GISتعيين حساسيت سطح زمين در برابر نوسانات بارش با استفاده از داده هاي هواشناسي و ) الگوريتم(  خوارزميك-7شكل
  

  يافته هاي تحقيق
  SPIتوزيع شدت خشكسالي و ترسالي اقليمي با استفاده از شاخص 

.  با شدت بيشتر و در تابستان نـسبتا كمترمـي باشـد   1380نتايج حاصله نشانگر وقوع خشكسالي هاي شديد در بهار سال      
يافته هاي تحقيق نشانگر وقـوع ترسـالي        .  شرايط رطوبي مناسبي درمنطقه حاكم است      1383اين در حالي است كه در سال        

شـمال  از بين ايستگاه هاي مـورد مطالعـه سـهزاب در            . و متوسط به باال در فصل تابستان مي باشد        ) نسبتا شديد (درفصل بهار 
بـه عبـارت    . غرب منطقه از شرايط خشك تري در سالهاي خشكسالي و نسبتا تر در مواقع غير خشكسالي برخوردار اسـت                  

به نـسبت سـاير    )در غرب منطقه    (ديگر نوسان اعداد بين حداكثر و حداقل داده ها در اين ايستگاه و ايستگاه هاي همجوار                 
  . بخش ها زيادتر است

  

  GISدشت سراب در برابر نوسانات اقليمي با استفاده از پهنه بندي حساسيت سطح 
 ARC GISبا استفاده از نرم افزار .  تشكيل شدGISداده هاي مقدار شدت خشكسالي و ترسالي در پايگاه اطالعات 

 به ثبت اطالعات و داده هـاي حاصـله بـراي هركـدام از ايـستگاه هـا اقـدام         ARC VIEWو نرم افزار هاي كمكي نظير

  ماهه spi 6نقشه 
  )1383(ترسالي

  ماهه spi 6نقشه 
  )1380(خشكسالي

xyxy ZZMFI 12 −=  

 تعيين حساسيت نوسان رطوبتي سطح زمين

  )فرجه زماني مورد نظر(SPIنقشه
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داده هـا و پهنـه بنـدي     1 بـه منظـور درون يـابي   GIS در محـيط  Spatial Analysisو از برنامه هاي جانبي نظير گرديد 
بر اين اساس پس از درون يابي داده هاي ماهانه، نقـشه هـاي فـصلي                . ارزش هاي عددي هركدام از ايستگاه ها استفاده شد        

.  براي دوره خشكسالي بـه دسـت آمـد   SPIده شاخص  براي دوره ترسالي و همچنين نقشه هاي پهنه بندي ش     SPIشاخص
ارزيـابي  . مورد بررسـي قـرار گرفـت      ) به عنوان دوره نياز آبي    (در اين بخش تنها داده هاي مربوط به فصول بهار و تابستان             

داده هاي حاصل از نقشه هاي فصل بهار نشانگر باال بودن سطح خشكسالي هاي متوسط، شديد، خيلي شـديد و در مرحلـه            
نشانگر بـاال بـودن     ) ترسالي( بررسي هاي مربوط به فصل غير خشكسالي        ). 5جدول  ( متوسط به پائين درمنطقه مي باشد      بعد

  .مساحت تحت شرايط ترسالي هاي شديد و متوسط مي باشد
  

 هاي باران سنجي دشت سراب براي فصول بهار و زمستان در سال  ماهانه و فصلي ايستگاهSPI ميانگين متحرك  -4جدول 
  )ترسالي (2004و ) خشكسالي(2001

 
مقايسه  SPI  خشکسالی و ترسالی سهزاب  
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مقايسه خشکسالی و ترسالی ميرکوه
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مقايسه خشکسالی و ترسالی سلطان آباد
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   براي خشكسالي و ترسالي در ايستگاه هاي مورد مطالعه SPI  نمودار مقايسه شاخص -8شكل
                                                           
1 ‐Interpolation 

-SpI2001  -SpI2001  -SpI2001 -SpI2001 -SpI2004  -Spi2004  -SpI2004 -SpI2004 ايستگاه  رديف  
سه ماه
 اول

سه ماه اه دومسه م
 سوم

سه ماه
 چهارم

سه ماه  سه ماه اول
 دوم

سه ماه 
 سوم

سه ماه 
 چهارم

  35/0  -20/0  21/0  -003/0  16/0  -27/0  -47/0 -68/0  سهزاب  1
  36/0  -19/0  360/0  -11/0  09/0  81/0  -16/0  -11/0  قره بالخ  2
  -07/0  32/0  -75/0  02/3  -23/0  22/0  -12/1  -21/1  قزل گچي  3
  33/0  -24/0  158/0  93/1  -/067  65/0  -/45  -23/0  قوشچي  4
  -19/0  15/0  32/0  -04/0  37/0  21/0  -14/1  -78/0  ميركوه  5
  11/0  -36/0  -28/0  -09/0  011/0  /08  -62/0  -77/0  سلطان آباد  6
  32/0  -26/0  144/0  66/1  -/057  45/0  -/35  -21/0  سراب  7
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  فصل بهار) 1383-84(و ترسالي) 1379-80( مقادير داده هاي خشكسالي-5جدول

بـا ايـن حـال بررسـي داده هـاي           .  دشت سراب به نسبت ساير فصول بارندگي كمتري را شـاهد اسـت             فصل تابستان در  
 و نيز پهنه بندي داده ها مشخص مي كند كه مقدار سطح خشكسالي              SPIطوالني مدت و نيز محاسبات مربوط به شاخص         

ع خاصـي در نتـايج حاصـله وجـود          اما در موقع وقوع ترسـالي  تنـو        . ها در اين فصل بسيار كمتر و در حد ضعيف مي باشد           
از نظر اقليمي اين نوسان بين دو دوره خشكـسالي و ترسـالي صـورت مـي گيـرد كـه بـسيار زيانبـار اسـت           ). 6جدول  (دارد

به طوريكه در فصل تابستان در موقع خشكسالي كمبود آب به شدت احساس شده و اين در حـالي اسـت كـه                       ). 3جدول  (
لذا ساكنان منطقه مورد نظر در موقع خشكسالي اقدام به استفاده بيش از حد از . ت نيستدر موقع ترسالي شرابط به اين شد

اين امر در نهايت موجب شور شدن قسمت هـاي          . آبهاي زير زميني نموده و بر اين اساس موجب تخليه اين آبها مي شوند             
  .]11،ص25[مختلفي از دشت شده است

 

  دشت سراب درفصل تابستان) 1383-84(و ترسالي) 1379-80( مقادير خشكسالي- 6جدول 

 

  تعيين حساسيت سطح زمين در برابر نوسانات رطوبتي 
نشانگر وجود مناطقي با حساسيت هاي مختلف در برابر نوسـان عنـصر بـارش در منطقـه مـي                     يافته هاي حاصل از تحقيق    

سان بارش در قـسمتهاي     به دليل حاكميت شرايط كوهستاني در محدوده دشت، شرايط حساسيت در برابر نو            ).7جدول  (باشد
با نزديك شدن به بخش هاي شرقي حساسيت در برابر نوسان بارش شديدتر شده . شمالي، غربي و نهايتا شرقي يكسان نيست 

  .و مناطق تحت پوشش اين شرايط مساحت زيادتري را اشغال مي كنند

 )Km2(سطح   SPIمقدار  ترسالي  )Km2(سطح   SPIمقدار  خشكسالي  رديف
  5/97  >2  خيلي شديد  28/54  >-2  خيلي شديد  1
  7/134  >5/1  شديد  23/74  >-5/1  شديد  2

  5/277  >1  متوسط  8/524  >-1  متوسط  3
  1/240  >0/0  ضعيف  62/55  >0/0  ضعيف  4
  ---------  -----  -------  8/11  <0/0  ترسالي ضعيف  5

  )Km2(سطح  SPIمقدار  ترسالي  )Km2(سطح  SPIمقدار  خشكسالي
  8/172  >2  خيلي شديد  ---------  >-2  خيلي شديد

  0/197  >5/1  شديد  ---------  >-5/1  شديد
  3/147  >1  متوسط  ---------  >-1  متوسط
  5/232  >0/0  ضعيف  8/614  >0/0  ضعيف

    -----  ---------  12/135  <0/0  بدون خشكسالي
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   نقشه حساسيت سطح  زمين در برابر نوسانات اقليمي بهار و تابستان-9شكل 

 

 حساسيت سطح زمين در برابر نوسانات عنصر بارش در فصول بهار و تابستان-7دول ج
  

  )km2(مساحت   طبقه حساسيت  رديف
  44/28  خيلي شديد  1
  96/76  شديد  2
  59/161  متوسط  3
  2/307  ضعيف  4
  31/156  خيلي ضعيف  5

  51/730  مجموع  -- -
  

  بررسي نقاط روستايي و آبادي هاي دشت سراب 
 خـانوار در ايـن      10771 روستا وجود دارد كـه مجموعـا         72رسي هاي به عمل آمده در دشت سراب تعداد          بر اساس بر  

 خانوار و حداقل مربوط به روستا هاي خـالي از    822حداكثر تعداد خانوار ساكن در اين روستا ها         . مناطق زندگي مي كنند   
 150براي هر روستا و انحراف معيار برابـر اسـت بـا              خانوار   54/147ميانگين تعداد خانوار در دشت سراب       . سكنه مي باشد  

  ).8جدول (خانوار در كل منطقه مورد مطالعه مي باشد
 

   مشخصات آماري تعداد خانوار روستا هاي واقع در دشت سراب-8جدول
تعداد   رديف

  روستا
حداقل 
  خانوار

  حداكثرخانوار
)MAX(  

  SD  ميانگين خانوار  مجموع خانوار

1  73  0  822  10771  54/147  13/150  
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   مناطق مسكوني دشت سراب بر اساس تعداد خانوار-10شكل 

 
  تحليل نتايج حاصل از مقايسه مناطق آسيب پذير در برابر نوسان رطوبتي با نقاط سكونتگاهي-9جدول 

  

شاخص نوسان 
  )MFI(رطوبتي

تعداد 
  روستا

تعداد روستاي 
  حذف شده

تعداد 
  خانوار

تعداد روستاي 
  خالي از سكنه

داد روستاي تع
 100كمتر از 
  خانوار

تعداد روستاي 
 100باالي 

  خانوار

حداكثر 
خانوار 
  روستا

  197  1  0  1  197  -  1  بسيار شديد
  132  0  4  1  383  1  5  شديد
  355  8  3  1  1691  2  10  متوسط
  563  11  14  1  3674  3  25  ضعيف

  822  10  9  1  3694  3  18  بسيار ضعيف
  -----  29  30  5  9639  9  59  مجموع

  

   با مراكز جمعيتي دشت سرابMFIقايسه انطباق نتايج حاصل از شاخص م
بر اساس بررسي هاي به عمل آمده در مورد روستا هاي واقع شده در دشت سراب مشخص شد كـه نـوعي همبـستگي                        

يمي وجـود   بين نقشه پراكنش روستا هايي با خانوار باال و داده هاي حاصل از نقشه مناطق آسيب پذير در برابر نوسانات اقل                    
كه در غرب دشت سـراب واقـع شـده    (بر اساس يافته هاي تحقيق حاضر مناطق آسيب پذير در برابر نوسانات اقليمي          . دارد
احتمال داده مي شود كـه ايـن امـر بـه دليـل              . همبستگي دارند 100بيشتر با نقاط سكونگاهي با تعداد خانوار كمتر از          ) است

 ).9جدول( در اين مناطق مي باشد  MFI باال بودن مقدار شاخص عدم دسترسي به منابع آبي مناسب و نيز
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  در دشت سرابMFI رابطه رگرسيوني بين تعداد خانوار روستا ها و مساحت شاخص -11شكل 

 
  

  
 

  . در دشت سرابMFI همبستگي بين تعداد خانوار روستا ها و شدت شاخص -12شكل 
  

  نتيجه گيري
از ميـان   .  بـه عنـوان يـك سـال تـر مـشخص گرديـد              1383-84لي شديد و سـال       به عنوان خشكسا   1379-80سال آبي   

 از نوسـان   MFIايستگاه هاي مورد مطالعاتي در دشت سراب ايستگاه سهزاب در شمال غـرب منطقـه بـر اسـاس شـاخص                      
ع بطوريكه ايـن منطقـه در موقـع ترسـالي جـزء منـاطق بـا رطوبـت متوسـط بـاال و در موقـ                         . رطوبتي باالئي برخوردار است   

اين تضاد در شمال غرب دشت سراب فضائي ايجاد مي كند كـه             .خشكسالي از شرايط رطوبتي ضعيفي برخوردار مي باشد       
  .مستعد آسيب پذيري در مقابل وقوع خشكسالي ها مي باشد
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دشت سراب  در موقع خشكسالي نشان مي دهد كه مقدار  SPI بررسي نقشه هاي حاصل از پراكنش شاخص شاخص

 درصد از منطقه را تحت اشغال مي گيرد و اين در حالي اسـت كـه در دوره ترسـالي نيـز               70 نزديك به    خشكسالي متوسط 
در فصل تابستان در موقع خشكـسالي،اكثر منطقـه تحـت اشـغال             . ترسالي شديد و متوسط اكثريت منطقه را در بر مي گيرد          

ه اي را به خود اخصاص مي دهند كـه          خشكسالي ضعيف بوده و در موقع ترسالي بخش هاي مختلف مساحت قابل مالحظ            
  .كيلومتر مربع باالترين مساحت را دارا مي باشد232ترسالي ضعيف با

 در دشت سراب نشان مي دهد كه روستاي قزل گچي در غرب دشت سـراب در     MFIنتايج حاصل از اعمال شاخص      
 MFIشـت بـر اسـاس شـاخص         بيـشترين مـساحت تحـت اشـغال ايـن د          . منطقه با نوسـان رطـوبتي بـاال قـرار گرفتـه اسـت             

كيلومتر مربع متعلق به حساسيت نوسان رطوبتي ضعيف مي باشد كه عمـدتا متعلـق بـه قـسمت هـاي مركـزي و شـرق                          307
نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان مي دهد كه به علت واقع شدن دشت سراب در محـدوده كـوه                    . دشت سراب مي باشند   

ي باشد و اين درحالي است كه قسمت غرب دشـت سـراب بـه علـت دور     هاي بزقوش و سبالن نوسان رطوبتي بسيار كم م   
  . شدن از مناطق كوهستاني پرآب و عدم دسترسي مناسب به منابع رطوبتي از نوسان رطوبتي باالئي برخوردار مي باشد

خـانوار  نتايج حاصل از بررسي نقشه مناطق آسيب پذير در برابر نوسانات اقليمي بـا پـراكنش نقـاط روسـتائي و تعـداد                        
روستا ها نشان مي دهد كه رابطه مستقيمي بين مقدار شدت شاخص نوسان رطوبتي و تعداد خانوار و نيز تعـداد روسـتا هـا                         

باال باشد تعداد روستا ها ونيز تعداد خـانوار سـاكن           )MFI(بر اين اساس هرچه مقدار شاخص  نوسان رطوبتي          . وجود دارد 
 در مناطق زراعـي و بـه دسـت آوردن           MFIمي شود كه با دخالت دادن شاخص        پيشنهاد  .  در آن مناطق كمتر خواهد بود     

حساسيت نوسان رطوبتي و تلفيق نتايج حاصله با كاربري اراضي، امكان برآورد خطرات و صـدمات احتمـالي خشكـسالي                    
  . آينده مشخص گردد
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