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آقامحمدی ،س ،.خاشعی سیوکی ،ع ،.شهیدی ،ع ،.و هاشمی ،س.ر .8931 .ارزیابی ریسر

خشکسرالی زعفرران برا اسرتفاده از رو

مون کارلو .زراع و فناوری زعفران.939-977 :)9(7 ،
چکیده
ت ییرات اقلیمی و پدیدههایی از جمله خشکسالی در میزان عملکرد محصولات کشاورزی موثر هستند .یکی از راهکارهای مقابله برا ایرن
پدیدهها ،جایگزینی مدیری ریس

به جای مدیری بحران اس  ،بهطوریکه با ارزیابی ریس  ،قبل از وقوع بحران ،میرزان خسرارتها بره

حداقل میرسد .در این پژوهش نیز در جه کاهش خسارتهای ناشی از خشکسالی بهعنوان پدیدهای طبیعی و غیر قابل کنتررل ،برر روی
محصول زعفران ،به ارزیابی ریس

خشکسالی با استفاده از رو

شبیهسازی مون کارلو پرداخته شد .شاخص خشکسرالی برار

شده ( )SPIماهانه و میانگین دمای ماهانه به عنوان مت یرهای مستقل در تابع توزیع عملکرد محاسبه میشود .برا کمر

رو

اسرتاندارد
فراابتکراری

شبکه عصبی مصنوعی ( ،)ANNارتبا بین مت یرهای مستقل (دما و  )SPIو مت یر وابسته (عملکرد محصول زعفران) برقرار میشود .سپس
دادهی تصادفی از مت یرهای مستقل ساخته میشود و با شبکه عصبی مصنوعی آموز
انتخاب ی

ایستگاه مرجع و با استفاده از توزیع تجمعی به دس آمده ،عامل ریس

استاندارد ،ریس

یافته 7333 ،عملکرد شبیهسازی شده تولید میگردد.
محاسبه شد و با رسم نمودار عامرل ریسر -عملکررد

نسبی ایستگاههای مورد مطالعه بررسی شده اس  .نتایج بهدس آمده از این پژوهش نشان داد که بیشترین سالهای مورد

مطالعه در محدوده نرمال قراردارند و فراوانی خشکسالی در چهار ایستگاه خراسان جنوبی دو برابرر ایسرتگاههای مرورد مطالعره در خراسران
رضوی میباشد .همینطور شبکه عصبی مصنوعی با ضریب همبستگی  3/19توانس به خوبی عملکررد را پیشبینری نمایرد .در پایران برر
اساس نتایج بهدس آمده از نمودار ریس -عملکرد استاندارد ،ایستگاههای قاین ،بیشرترین و نهبنردان کمتررین ریسر

نسربی نسرب بره

ایستگاه مرجع (ترب حیدریه) را داشتند.
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این پدیده به حداقل رسانده میشود .از این روی ،این تحقیق برا

مقدمه
زندگی بشر در طول تراریخ و در سراسرر جهران همرواره در

هدف ارزیابی ریس

خشکسالی زعفران و در جهر حفرظ ایرن

معرض انواع مخاطرات طبیعی قرار داشته اسر  .بخشری از ایرن

محصول در برابر بحران خشکسالی و ت ییر اقلیم در مناطق مورد

خطرات و حوادث ناشی از فعالی ها و فرآیندهای زمینشناسری و

مطالعه انجا میگیرد.

نئومورفولونیکی هستند ،اما شمار دیگری از آنها که از فراوانری

بررسی عملکرد چهار محصول دیم شامل گند  ،جو ،هندوانه

و گستردگی نسبتا بیشتری برخوردارند ،ناشی از فرآیندهای آب و

و نخررود در منطقرره مشررهد و بیرجنررد بررا اسررتفاده از مت یرهررای

هوایی میباشند .از جمله این حوادث میتروان بره طوفرانهرای

هواشناسرری و شرراخصهای خشکسررالی در قالررب سرره مرردل

سهمگین ،خشکسالی ،بار های سیلآسا و رعرد و بررق اشراره

رگرسیونی اتوماتی  ،گا به گا و رایرج نشران داد کره از میران

نمود که در این میان ،خشکسالی از اهمیر و گسرتردگی قابرل

مت یرهای هواشناسی ،دو مت یر تعداد روزهای برارانی در منطقره

ملاحظهای برخوردار اس (.)Moradi & Sharifi, 2016

بیرجند و دمای بیشینه هروا در منطقره مشرهد ،بیشرترین مقردار

خشکسالی پدیدهای بلندمدت اس کره باعر خسرارتهای

همبستگیها را بر عملکرد محصولات زراعی داشته اس

( Zare

قابل توجهی در زندگی بشر و زیانهای اقتصادی میشرود .ایرن

 .)Abyaneh, 2013بررسی خشکسرالی برا اسرتفاده از شراخص

پدیده نقش مهمری در بسریاری از امرور انسرانی برازی میکنرد.

خشکسالی  SPIو بر اساس دادههای بارندگی  13سالهی منطقه

عملکرد خشکسالی نسب به سایر خطرات طبیعی متفاوت اسر

سورت در پژوهشی و مقایسره آن برا خشکسرالی واقعری نشران

بهطوریکه ،این پدیده به کندی صرورت میپرریرد و اغلرب بره

دادهاس که به جز شرایط خشکسالی بسریار شردید ،خشکسرالی

عنوان پدیدهای خزنده به آن اشاره شده اس  .بره دلیرل ماهیر

واقعی با خشکسالی بهدس آمده از  SPIبسیار مشرابه میباشرد

خزنده آن ،اثراتش به آرامی در طی ی

دوره قابل توجه از زمان

( .)Shaha et al., 2015با وجود تأثیر مهم پیشبینری عملکررد

( Alcamo

محصول با دادههای موجود بر تصمیمات اقتصرادی اجتمراعی و

تجمع مییابد و تعیین شروع و پایان آن دشوار اس

سیاسی در مقیاس منطقهای در پژوهشی ،به پیشبینری عملکررد

.)et al., 2007
زعفران بهعنوان با ارز ترین محصول کشاورزی و دارویری

گند دیم در استان خراسران رضروی برا اسرتفاده از شربکههای

جهان ،جایگاه ویژهای در برین محصرولات صرنعتی و صرادراتی

عصبی مصنوعی ( )ANNو سیسرتمهای اسرتنتاا نرروی فرازی

ایران دارد .لرا لاز اس قبل از وقوع بحران در زمینه تولید ایرن

( )ANFISپرداخته شد .کارایی مدل چند لایره پرسرپترن شربکه

محصول ،تمهیدات مناسبی جه مدیری و مقابله با بحرران در

عصبی مصنوعی ،برای پیشبینی عملکرد گنرد مرورد آزمرایش

نظر گرفته شود.

قرررار گرفترره و مرردلهای  ANFISو  MLPبررا اسررتفاده از
لازمرره مرردیری بهینرره بحررران در زمینرره

شاخصهای آزمون آماری مقایسه شدند .بر اساس ایرن نترایج،

خشکسررالی میباشررد ،زیرررا از طریررق آن و بررا ارزیررابی و تهیرره

مدل  ANFISدرصورت وجود دمرا بره عنروان مت یرر مسرتقل،

خشکسالی ،مناطق خطرپریر کشور شناسایی و

نسب به  ،MLPعملکرد گند دیم را دقیقتر پریشبینری نمرود

مرردیری ریس ر
نقشههای ریس

قبل از وقوع بحران با اعمال راهکارهای مناسب ،ریس

ناشی از

(.)Khashei-siuki et al., 2011
بهمنظور سنجش توانایی تکنولونی شبکه عصربی مصرنوعی

آقا محمدی و همکاران ،ارزیابی ریسك خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونتکارلو ...

در پیشبینی عملکرد محصرول زعفرران ،در پژوهشری عملکررد
زعفران را با استفاده از دادههرای هواشناسری بره کمر

بهترین رو
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جلوگیری از پیامدهای ناشری از بلایرای طبیعری از

شربکه

جمله خشکسالی ،مدیری ریس

میباشرد .پرژوهش حاضرر برا

عصرربی مصررنوعی در اسررتانهای خراسرران رض روی و جنرروبی،

اهداف زیر برای مدیری ریس

و بحران ناشی از خشکسالی در

پیشبینی نمودهاند .این مقاله کارایی مردل چنرد لایره پرسرپترن

محصولات کشاورزی انجا میشود:

شبکه عصبی ،برای پیشبینی عملکررد محصرول مرورد ارزیرابی

 -8تعیین میزان تأثیر خشکسالی برعملکرد زعفران

قرار داده اس  .نتایج ،نشان داده ،حداکثر دما ،بارندگی ،تبخیرر و

 -7ارزیررابی کررارایی مناسررب شرربکه عصرربی مصررنوعی در

تعرق و رطوب نسبی فصل پاییز و عملکرد سال قبل ،برهعنروان
مت یرهای مستقل در پیشبینی عملکرد محصول بهترین نتیجره

پیشبینی عملکرد زعفران
 -9برآورد توزیع احتمالاتی عملکررد زعفرران برا اسرتفاده از

را نشان داده اس (.)Nekouei et al., 2014
در تحقیقی ریس

رو

خشکسالی کشاورزی در استان کرمانشراه

ارزیرررابی و بررررای تحلیرررل ایرررن ریسررر
شهرستانهای این اسرتان ،یر

شبیهسازی مون کارلو

 -1تهیه نمودارهای ریس

و مقایسررره آن در

خشکسالی زعفران برای مناطق

مورد مطالعه

رو شناسری برر پایره آمرار و

در این پژوهش نیز سعی شده اس با محاسبه و مقایسرهی

اطلاعات کش دیم گند توسعه داده شده اس  .بدین منظور برا

ریس ر

خشکسررالی ب رین شهرسررتانها ،اولوی بنرردی اقرردامات

اسررتفاده ازرو هررای رگرسرریون و سیسررتم فررازی-عصرربی

مدیریتی موردنیاز در راستای کاهش ریس

( )ANFISمرردلی برررای برررآورد عملکرررد محصررول بررا ورودی

صورت پریرد.

در مناطق پررخطرر،

شاخصهای خشکسالی تهیهشده که پرس از بررسریهای لراز ،
شاخصهای خشکسالی  Z-indexو  SPIبه عنوان ورودی مدل
 ANFISانتخراب گردیررده اسر  .سرپس جهر برررآورد توزیررع

مواد و روش
محدوده مطالعراتی در ایرن پرژوهش در دو اسرتان خراسران

احتمالاتی عملکرد ،از شبیهسازی مون کرارلو اسرتفاده و ریسر

جنوبی و خراسان رضوی تعریرف شرده اسر  .اسرتان خررراسان

خشکسالی در شهرستانهای منطقره مرورد مطالعره کره اسرتان

جنوبی با وسع  39919کیرلومترمربع (بره مرکزیر شهرسرتان

کرمانشاه بود ،برآورد شده اس  .نتایج نشان داده که بهطور نسبی

بیرجند) در شررق کشور بین طرولهای ج ررافیرایی  97درجه و

را

 97دقیقه تا  58درجه و  93دقیقه شرقی از نصفالنهار گرینرویچ

در مواجهه با خشکسالی دارا میباشد ( Mirzae Nodushan et

و عرضهای ج رافیایی  93درجه و  98دقیقه تا  91درجره و 89

شهرستان هرسین بیشترین و شهرستان سنقر کمترین ریس
.)al., 2011

در ایررن تحقیررق بررا اسررتفاده از شرراخص خشکسررالی  SPIو

دقیقره شرمالی از خرط اسرتوا واقرع شرده اسر

( & Shahidi

.)Dowlatabadi, 2017

بررسی آن در مناطق مختلف از کشور ،مشخص شده اسر کره

استان خراسان رضوی (به مرکزی شهرستان مشرهد) دارای

شدت و وسع خشکسالی در حال افزایش میباشد لرا شناسرایی

وسعتی بیش از  877هزار کیلومترمربع میباشرد کره برین مردار

عوامل تشردیدکننرده خشکسرالی و پیشبینری زمران آن بسریار

ج رافیایی  99درجه و  93دقیقه تا  97درجه و  18دقیقه عررض

ضروری عنوان گردیده اس .

شمالی از خط اسرتوا و  95درجره  83دقیقره ترا  58درجره و 81

در مباح کشاورزی بهدلیل مواجه بودن با عوامرل طبیعری،
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دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته اس .
شکل  8موقعی

سینوپتی

مورد استفاده در هر شهر را نشان میدهد.

شهرهای مورد مطالعه به همراه ایستگاههای

شکل  -1موقعیت ایستگاههای سینوپتیک شهرهای مورد مطالعه استانهای خراسانجنوبی و خراسان رضوی
Figure 1- The location of synoptic stations in the studied cities of South Khorasan and Khorasan Razavi provinces.

در این پژوهش بهدلیل عد وجود دادههرای کرافی در کلیره

سینوپتی

ترب حیدریه ،کاشمر ،ترب جا و نیشرابور از خراسران

شهرستانهای استانهای مورد مطالعه ،از دادههای بار

ساعتی

رضرروی طرری دوره آمرراری  8951-8939اسررتفاده شررد33 .

و متوسط درجهحررارت روزانره 1 ،ایسرتگاه سرینوپتی

بیرجنرد،

مورد استفاده در این تحقیرق

قرراین ،فررردوس و نهبنرردان از خراسررانجنرروبی و  1ایسررتگاه

مشخصات ایستگاههای سینوپتی
را نشان میدهد.

جدول  -1مشخصات ایستگاههای سینوپتیک مورد استفاده در پژوهش

)Altitude (m
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Latitude
ˊ53˚32
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7
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ردیف

ارتفاع ایستگاه
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سال تاسیس
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1334
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بیرجندBirjand /

ترب

جا Torbat-e-jam /

8

Row

Table 1- Specifications of synoptic stations used in research

ایستگاه

آقا محمدی و همکاران ،ارزیابی ریسك خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونتکارلو ...

عملکرد زعفران در مناطق مرکور در طی دوره آمراری مرورد
بررسی نیز از سای سازمان جهادکشاورزی هرر اسرتان دریافر
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خراسانجنوبی و رضوی تهیه و دادههای  SPIبرآورد شده اسر
تا میزان و شدت فواصل زمانی رویداد خشکسالی مشخص گردد.
توزیع گاما توسط تابع چگالی احتمال و برا اسرتفاده از روابرط

گردید.

زیر تعریف میشود:
خشکسالي و شاخص خشکسالي SPI

در پژوهش حاضر با توجه به اهمی پارامترهرای اقلیمری از

()8
در این رابطه α ،فاکتور شکل و  βفاکتور اندازه میباشرد و

جمله بارندگی و درجهحرارت در رشد گیاه و میزان تولید محصول
در ی

منطقه ،سعی شده اس که عملکرد محصول زعفرران در

هش شهر مورد مطالعه با کم

شراخصهای وابسرته بره ایرن

β ˃ 0 , α ˃0
()7

پارامترها مورد ارزیابی قرار گیرد .شاخص خشکسرالی  SPIدارای

) Γ(aدر رابطه بالا تابع گاما میباشد.

ویژگیهای متعددی اس که سادگی و انعطافپریری بالا ،مزی
آن نسب به دیگر شراخصها میباشرد (.)Dutta et al., 2015
در این تحقیق از بین شراخصهای خشکسرالی ،شراخص برار
استاندارد ( )SPIانتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اس  .شاخص
 ،SPIجه پایش خشکسالی هواشناسری اسر کره اسراس آن
احتمالات بارندگی برای هر مقیاس زمانی میباشد ( McKee et

 .)al., 1993شاخص بار

استاندارد شده از براز

برای محاسبه  SPIبایستی ی

به توزیع فراوانی مشخصی از مجموع بار

دلخواه بهدس میآید .با فرض پیروی مقدار بارنردگی از توزیرع
گاما ،گرا بعردی در محاسربهی شراخص  ،SPIانتقرال احتمرال

تبدیل نمود .از فرمولهرای زیرر بررای تخمرین  αو  βاسرتفاده
میشود.
()9
()1
()9
 nدر اینجا تعداد مشاهدات بار

تجمعی بهدس آمده از توزیع گامرا بره توزیرع نرمرال اسرتاندارد

مقدار احتمال تجمعی آن با مقدار احتمال تجمعی مت یر مورد نظر
آمرده ،مسراوی باشرد ( & Mosaedi

دورهی خشکسرالی

()1

هنگامی اتفاق میافتد که  SPIبهطور مستمر منفی و بره مقردار
 -8یا کمتر برسد و هنگامی پایان مییابد که مقردار  SPIمثبر
براران ماهانره از اداره هواشناسری اسرتان

میباشد.
پیل محاسبه میگردد:

()5
()7

 .)Ghabaei sogh, 2012طبرق ایرن رو

گردد .دادههای برار

احتمال تجمعی دادهها نیز به رو

میباشد .در واقع

SPIعبارت اس از مت یری از تابع توزیع نرمرال اسرتاندارد ،کره
از توزیع گامای برهدسر

باران یر

ایسرتگاه

توزیرع گامرا

بر مقادیر بارندگی سالانه یا مجموع بارندگی در هر بازهی زمرانی

تجمعی با میانگین صفر و انحراف از معیار ی

تابع چگالی احتمرال گامرا را

لاز به توضیح اس که تابع گاما برای  x = 0تعریف نشرده
اس در حالیکه توزیع بارندگی ممکن اسر دارای صرفر باشرد،
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لرا احتمال تجمعی با استفاده از رو

پیرل بره مت یرر تصرادفی

تقلید میکند ( .)Khashei-siuki, 2011این سیستمهای مبتنی
محاسباتی ،سعی در مدلسازی ساختار نررو سریناپتیکی

نرمال استاندارد شده تبدیل میشود:

بر هو

()3

م ز بشر دارند .ایرده اصرلی ایرن رو

برر مبنرای شربیهسرازی

عملکرد م ز انسان بوده و میتواند در مقیاس خیلی کوچ

مانند

در این رابطه  qاحتمال صرفر شردن را نشران میدهرد بره-

شبکههای زیستی ،یادگیری داشته باشد و این یادگیری را تعمیم

در نظر گرفتره شرودq ،

دهررد ( .)Nekouei et al, 2014شرربکه عصرربی چنررد لایرره

بره مت یرر

پرسپترون ( ،)MLPیکی از شبکههای پرکراربرد در پیشبینری و

طوریکه اگر  mتعداد صفر بودن بار
برابر با

خواهد بود .بنابراین احتمال تجمعی

تصادفی نرمال استاندارد شده کره همران مقردار  SPIمیباشرد،
 SPIخشکسالی

تبدیل میشود (.)Shaha et al, 2015در رو
با توجه به محدودههای پیل طبقهبندی میشود:

Table 2- SPI drought index classification
مقدار  SPIطبقهبندی خشکسالی ردیف
2.0
1.5–1.99
1.0–1.49
_0.99 to 0.99
_1.0 to _1.49
_1.5 to _1.99
2.0

لاز به توضیح اس

فوقالعاده مرطوب
Extremely wet

خیلی مرطوب
Very wet

کمی مرطوب
Moderately wet

نرمال
Near normal

خشکسالی ملایم
Moderately dry

row

مجزا شامل لایه ورودی ،میانی و خروجی تشکیل شده اس  .لایه
میانی یا پنهان ،عمل پررداز

لایره

اطلاعرات را برعهرده دارد و لایره

خروجی ،علاوه بر پرداز  ،به ازای بردار ورودی شربکه ،نترایج و
خروجی آن را نشان میدهد (.)Akbarpour et al., 2013

1

شبکه عصبی در زمینههای مختلف از جمله منابع آب بهطرور

2

موفقی آمیزی مورد استفاده قرار گرفتره اسر و قرادر بره حرل

3
4
5

مشکلات پیچیده غیرخطی میباشرد (.)Khashei-siuki, 2011
در این پژوهش از این رو

جه ایجاد ارتبا برین مت یرهرای

مستقل و وابسته در محیط  MATLABاستفاده شده اس .
تعداد نورونهای لایره ورودی قابرل ت ییرر اسر امرا تعرداد

خشکسالی شدید

6

نورونهای خروجی را نمیتوان ت ییرداد و مقدار نرورونهرای آن

خشکسالی بسیار شدید

7

همواره برابر تعداد خروجیها اس .

Very dry
Extremely dry

که در این پژوهش برای محاسربه SPI

ابتدا داههای میلادی بارندگی ساعتی به مجموع بارندگی ماهانره
شمسی تبدیل و سپس از نر افزار  DIPاستفاده شدهاس .
جعبهابزار ( )Toolboxشابکهعصابيمصانوعي ( )ANNدر
MATLAB

شربکه عصربی مصرنوعی ()Artifical Neural Network
شکلی از هو

ساختار کلی این شبکه عصبی مصنوعی از سره لایره برا وظرایف
ورودی ،با نقش توزیع دادهها در شبکه تعریف شرده اسر

جدول  -2طبقهبندی شاخص خشکسالی SPI

Drought category SPI value

حل مسایل غیرر خطری میباشرد (.)Coulibaly et al., 1999

مصنوعی اس که برخی از توابع م رز انسران را

با افزایش تعداد دادهها و یا ت ییر تعداد نرورونهرا مریتروان
دق ر رو

را بالرراتر برررد و نتیجرره بهتررری را بدس ر آورد امررا

افزایش بیش از حد تعداد نورونها نیز سبب ایجاد نوسران مری-
شود .در این پژوهش از ی

شبکه  7لایه با تعداد نورونهای لایه

پنهان  83استفاده میگردد.
برای صح سنجی مدل در پیشبینری عملکررد زعفرران برا
استفاده از رو
شده اس .

شبکه عصبی از شاخصهای آماری پیل استفاده

آقا محمدی و همکاران ،ارزیابی ریسك خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونتکارلو ...

مبتنی بر خلق دوبراره و مجرازی بره کمر

()83

(معمولاً توسط ی

فراینردی تصرادفی

کامپیوتر) اس که بارها اجرا میشود و نترایج

در آن بررهطررور مسررتقیم قابررل مشرراهده اس ر

()88
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( & Barreto

 .)Howland, 2005این رو  ،این امکان را میدهد کره تمرا
نتایج ممکن ی

()87

تصمیم را مشاهده و تأثیر خطرات آن را ارزیابی

کنیم ،و در نتیجه اجازه میدهد تصمیمگیری بهتر با عد قطعی

در این روابط
 :R2ضریب تعیین ()Determination Coefficent
 :RMSEمجررور میرانگین مربعرات خطرا ( Root Mean

)SquareErorr
 : MAEمیانگین کامل خطا ()Mean Absolute Erorr
 :Nتعداد مشاهدات

کمتر داشته باشیم.
در این پژوهش مراحل محاسبۀ ریس

برا اسرتفاده از رو

مون کارلو بهصورت زیر صورت گرفته اس :
 -8تعیین توزیع احتمال تجمعی برای مت یر عملکرد،
 -7شبیهسازی فرضی بررای مت یرهرای دمرا و  ،SPIبره ایرن
معنی که براساس فرایند ایجاد اعرداد تصرادفی ،مقرادیری

 :Piمقادیر تخمینزده شده

برای مت یرها به کمر

 :Oiمقادیر مشاهده شده
و بهترتیب میانگینهای  Piو  Oiمیباشند.
 19درصد از دادههای  SPIو دما برای هش ایستگاه مرورد
مطالعه بهعنوان ورودی شبکه و عملکررد متنراظر سرال زراعری،
برای هش ایستگاه ،بهعنوان دادهخروجری اسرتفاده میشروند .و
 89درصد داده باقیمانده بهعنوان تس  ،به شبکه داده میشود و
عملکرد بهدس آمده با عملکرد واقعی مقایسه میگردد.

نرر افرزار (در ایرن مطالعره،

یر

 )MATLAB 2015ایجاد یا تولید شده اس .
 -9محاسبه و تعیین مقدار مت یرر عملکررد از روی مت یرهرای
شبیهسازیشده دما و ،SPI
 -1تکرار مراحل  7و  9برای سناریوسرازی و بررسری همرهی
حالات ممکن،
 -9مقایسهی مقادیر شبیهسازی شده با مقادیر واقعی و ارزیابی
ریس .
برای تولید دادههرای تصرادفی در ایرن پرژوهش ،از مقرادیر

روش شبیهسازی مونتكارلو

تجزیه و تحلیل ریس  ،بخشی از تصمیماتی اس که گرفته

اندازهگیری شده عملکرد ،از رو

مون کارلو استفاده شد .که برا

میشود .عد اطمینان ،ابها و ت ییرپریری مواردی اس کره بره

توجه به توانایی بسیار بالا در شبیهسرازی پدیردههایی کره عرد

طور مداو در مسائل مختلف مطرح میباشرد و حتری برا وجرود

قطعیرر زیررادی در ورودیهررای آنهررا وجررود دارد ،و قرردرت

دسترسی بیسابقه به اطلاعات ،نمیتوان آینده را دقیقاً پیشبینری

شبیهسازی مناسب دادهها برای همه گزینههای ممکرن ،نسرب

نمود.

به سایر رو های موجود ،برای محاسبه خطر خشکسالی در این

در رو
ی

شبیهسازی مون کارلو ،ل

شبیهسرازی برر ایجراد

مدل مجازی از سیستمی واقعی برای مطالعه و درک سیستم

دلال میکند و عبارت «مون کارلو» نیرز بره اسرتفاده از اعرداد
تصادفی اشاره دارد .شبیهسازی مون کارلو رو

تجزیه و تحلیل

پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد.
اسرراس شبیهسررازی رو

مون ر کررارلو ،نمررایش ترکیبررات

تصادفی حالات ممکن از عرد قطعی هرایی اسر کره در یر
فرایند رخ میدهد .)Mirzae Nodushan et al., 2011( .برای
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محاسبه ریس

در هر شهرستان و مقایسه برین آنهرا ،یکری از

ایستگاه مورد نظر میباشد.

شهرستانها که به تابع توزیع نرمال نزدیر تر اسر برهعنروان
مرجع انتخراب میشرود و برر اسراس آن ریسر

نسربی دیگرر

برای هر مکران ،مقرادیر  RFنشراندهنرده میرزان ریسر
عملکرد آن ایستگاه نسب به ایستگاه مرجع اس .

شهرسرتانها نیرز تعیرین میگرردد ( Quirogua & Iglesias,

.)2007

در زمینه عملکرد کشراورزی ،منراطقی بیشرترین ریسر

را

دارند که احتمال عملکرد پایینتر از میانگین آنها بیشرتر باشرد.
مقادیر مثب  RFزمانی که عملکرد ،پایینترر از میرانگین باشرد،

ساخت دادههای تصادفي

ریس

بیشتری را نشان میدهرد زیررا احتمرال بیشرتری بررای

برای ساخ دادههای تصرادفی ابتردا برا اسرتفاده از دسرتور

دستیابی به عملکرد پایین در مقایسه با ایستگاه مرجع وجود دارد.

 7333 ،lhsnormدادهی تصادفی با توزیع نرمال برای  SPIو با

مقادیر  RFمنفی ،هنگامی که عملکرد ،بالاتر از میرانگین باشرد،

استفاده از دسرتور  7333 ،unifrandدادهی تصرادفی برا توزیرع

نشان میدهد که ریس

پایینتر اسر  ،زیررا احتمرال بیشرتری

یکنواخرر برررای میررانگین دمررای ماهانرره هررر ایسررتگاه در

برای رسیدن به عملکرد بالاتر از میانگین در مقایسره برا سرناریو

 MATLABتولید میگردد .در دستور  ،lhsnormجهر تولیرد

مرجع وجود دارد.

تصادفی از دادههای موجود ( SPIماهانره) ،میرانگین و انحرراف
معیار مورد استفاده قرار میگیرد و دادههای تصادفی تولید شده از
توزیع نرمال تبعی میکننرد .دسرتور  unifrandبررای انتخراب
تصادفی دادهها از دادههای موجود (میرانگین دمرای ماهانره) ،از
ماکزیمم و مینیمم استفاده میکند به صورتی که دادهها از توزیع
یکنواخ برخوردارند.

نتایج و بحث
در ادامه به ارائه نتایج بهدس آمده از این پرژوهش پرداختره
میشود.
تبدیل دادههای بارندگي به SPI

تبدیل دادههای بارندگی به شاخص خشکسرالی  SPIانجرا
شد و درصد فراوانی و شدت وقوع خشکسالی و ترسالی طی سال

عامل ریسک

در این پژوهش ،محاسبه فاکتور ریس

ابتدا با انتخاب یکری

های زراعی  8951ل ای  8937مورد بررسی قرار گرف .

از شهرسررتانها بررهعنرروان مرجررع انجررا شررد .پررس از انتخرراب

دادههای  87 SPIماهه مربو به منراطق مرورد مطالعره و

نسربی در دیگرر

برای شهرهای

شهرستان مرجع ،بر اساس رابطره زیرر ریسر
شهرستانها تعیین میگردد:
()89

)RFi = log 10 (EPCFi / EPCFr

در این رابطه:
 :RFفاکتور ریس
 :EPCFrتوزیع احتمالی تجمعی مت یر عملکرد برای ایستگاه
مرجع
 :EPCFiتوزیررع احتمررالی تجمعرری مت یررر عملکرررد برررای

نمودارهای شاخص خشکسالی مربوطه به تفکی

بیرجند ،قاین ،فردوس ،نهبندان ،ترب حیدریه ،ترب جا  ،نیشرابور
و کاشمر در شکل  9تا شکل  3ارائه شده اس .
در این شکلها ،سالهای مورد بررسی بر روی محور افقی و
مقدار شاخص  SPIبر روی محور قائم نشان داده شدهاند.

آقا محمدی و همکاران ،ارزیابی ریسك خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونتکارلو ...
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شکل  -2نمودار شاخص خشکسالی  12 SPIماهه ایستگاه بیرجند
Figure 2- 12-months SPI drought index for Birjand.

مطررابق شررکل  91 ،7درصررد از  79سررال مررورد بررسرری در
محدوده نرمال 79 ،درصد در محدوده خشکسالی و  78درصد در

شکل  9نمودار میلهای شاخص 87 SPIماهه ایسرتگاه قراین
را نمایش میدهد.

محدوده ترسالی قرار دارد.

شکل  -3نمودار شاخص خشکسالی  12 SPIماهه ایستگاه قاین
Figure 3- 12-months SPI drought index for Ghaen.

مشخص اس که در طول  79سال مورد بررسی  91درصرد

در محدوده ترسالی قرار دارد.

در محدوده نرمال 78 ،درصد در محدوده خشکسالی و  79درصد

شکل  -4نمودار شاخص خشکسالی  12 SPIماهه ایستگاه فردوس
Figure 4- 12-months SPI drought index for Ferdows.
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در بررسی نمودار میلهای  SPIایستگاه فردوس همانطور کره
در شکل  1نیرز مشرخص اسر  57 ،درصرد از سرالهای مرورد

بررسی در محدوده نرمال 78 ،درصرد در محردوده خشکسرالی و
 89درصد در محدوده ترسالی میباشد.

شکل  -5نمودار شاخص خشکسالی  12 SPIماهه ایستگاه نهبندان
Figure 5- 12-months SPI drought index for Nehbandan.

نمودار شاخص خشکسرالی براران اسرتاندارد شرده 87ماهره
ایستگاه نهبندان در شکل  9نیز نشان میدهد کره  57درصرد از

 79سال مورد بررسی در محدوده نرمال 78 ،درصرد در محردوده
خشکسالی و  87درصد در محدوده ترسالی قرار دارد.

شکل  -6نمودار شاخص خشکسالی  12 SPIماهه ایستگاه تربتحیدریه
Figure 6- 12-months SPI drought index for Torbat heydariyeh.

نمودار میلهای شاخص 87 SPIماهه ایستگاه ترب حیدریه در
شکل  5نشان میدهد  57درصرد از  81سرال مرورد بررسری در

محدوده نرمال و بهطور برابر 87 ،درصد در محدوده خشکسالی و
ترسالی قرار دارد.

شکل  -7نمودار شاخص خشکسالی  12 SPIماهه ایستگاه تربتجام
Figure 7- 12-months SPI drought index for torbat Jam.

آقا محمدی و همکاران ،ارزیابی ریسك خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونتکارلو ...

دادههای 87 SPIماهه ایستگاه تربر جرا در شرکل  7نیرز
نشان میدهد 77 ،درصد از سالهای مرورد بررسری در محردوده
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نرمال 87 ،درصد در محدوده خشکسالی و  88درصد در محدوده
ترسالی میباشد.

شکل  -8نمودار شاخص خشکسالی  12 SPIماهه ایستگاه نیشابور
Figure 8- 12-months SPI drought index for Neyshabur.

شکل 87 SPI ،1ماهه ایستگاه نیشابور را نشان میدهد کره

در محدوده خشکسالی و  87درصد در محدوده ترسالی قرار دارد.

 77درصد از  79سال مورد بررسی در محدوده نرمال 88 ،درصرد

شکل  -3نمودار شاخص خشکسالی  12 SPIماهه ایستگاه کاشمر
Figure 9- 12-months SPI drought index for Kashmar.

87 SPIماهه ایستگاه کاشمر در شکل  3مشخص میباشرد.

خشکسالیهای شدید برا شردتهای برین  3ترا  89درصرد و در

 57درصد از  81سال مورد بررسی در محدوده نرمال و بره طرور

مرحله آخر خشکسالیهای بسیار شدید قرار دارد که بین صفر ترا

برابر 87 ،درصد در محدوده خشکسالی و ترسالی قرار دارد.

 5درصد از کل سالهای زراعی را شامل میشود .از بررسی ایرن

نتایج  SPIسالانه ایستگاهها در 3جدول  9ارائه شده اس .

جدول مشاهده میشرود درصرد فراوانری خشکسرالیهای بسریار

همانطور که از بررسی جدول  9مشاهده میشود ،بیشترین

شدید در چهار ایستگاه خراسانرضوی برابر  5درصد میباشد که

فراوانی بعد از محدوده نرمال ،مربو به خشکسالیهای ملایم برا

این حدودا برابر با ی

سو از کل خشکسالیهای اتفاق افتاده در

شدتهای متفاوت بین  3تا  78درصرد میباشرد و در رتبره بعرد

این اسرتان میباشرد در صرورتی کره در خراسرانجنروبی هریچ
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خشکسالی بسیار شدیدی رخ نداده اس و با وجود اینکه فراوانی

بررر اسرراس تقسرریمات شرراخص اسررتاندارد بررار  ،زمررانی

خشکسالی در این استان دو برابر خراسانرضوی بوده اسر 93 ،

خشکسالی رخ میدهد که  SPIکمتر از  -3/33باشرد ،لررا برا در
لرراز جه ر

تا  833درصد خشکسالیها در چهار ایستگاه خراسرانجنروبی ،در

نظررر گرررفتن ایررن مقرردار ،حررداقل میررزان بررار

محدوده خشکسالی ملایم بوده اس  .بهنظر میرسرد دلیرل ایرن

شکلگیری خشکسالی در ایسرتگاههای مرورد مطالعره محاسربه

تفاوت ،آستانه بحران خشکسالی بسیار متفاوت در این دو اسرتان

گردید .آستانه بحران خشکسالی در ایستگاههای مورد مطالعه در

باشد.

جدول  1ارائه گردیده اس .
جدول -3فراوانی و شدت وقوع خشکسالی و ترسالی براساس تقسیمبندی شاخص  SPIدر ایستگاههای مورد مطالعه
Table 3- Frequency and severity of drought and drought based on the split of SPI index in the studied stations

فوقالعاده
مرطوب -

خیلی مرطوب -

کمی مرطوب -

نرمال -Near

خشکسالی ملایم-

خشکسالی شدید-

Very wet

Moderately wet

normal

Moderately dry

Very dry

Extremely wet

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

خشکسالی بسیار
شدید-
Extremely dry

فراوانی

%

Frequenc
y

%

Frequenc
y

%

Frequenc
y

%

Frequenc
y

%

Frequenc
y

%

Frequenc
y

%

Frequenc
y

0

0

0

0

21

5

54

13

13

3

13

3

0

0

0

0

8

2

17

4

54

13

13

3

8

2

0

0

4

1

4

1

4

1

67

16

17

4

4

1

0

0

4

1

8

2

4

1

63

15

21

5

0

0

0

0

0

0

11

2

6

1

67

12

11

2

0

0

6

1

0

0

0

0

11

2

72

13

0

0

11

2

6

1

0

0

6

1

11

2

72

13

6

1

0

0

6

1

0

0

11

2

6

1

67

12

6

1

11

2

0

0

ایستگاه-
Station

بیرجند
/Birjand
قاین/Ghaen

فردوس
/Ferdos

نهبندان
/Nehbandan

ترب حیدریه
Torbat-eheydariyeh

نیشابور
/Neyshabur

کاشمر
/Kashmar

ترب جا
/Torbat-ejam

جدول  -4آستانه بحران خشکسالی در ایستگاههای مورد مطالعه
Table 4- Drought crisis thresholds at study stations

 southern Khorasanخراسان جنوبی-

 Khorasan Razaviخراسان رضوی-

ایستگاه

آستانه خشکسالی ()mm

ایستگاه

آستانه خشکسالی ()mm

Station

Drought Thresholds

 / Birjandبیرجند

90

Station
 / Torbat-e-heydariyehترب -

Drought Thresholds

 / Ghaenقاین
 / Ferdosفردوس
 / Nehbandanنهبندان

100
85
46

حیدریه
 / Neyshaburنیشابور
 / Kashmarکاشمر
 / Torbat-e-jamترب جا

169
220
127
199

نتایج بهدسر آمرده در پژوهشهرای شراهیان و همکراران

میشود .برای نمونه ایستگاه کلانی در استان فرارس برا بالراترین

( )Shahiyan et al, 2009نشان داد آستانه بحرران خشکسرالی

آستانه بحران ،نسب به ایستگاه آباده با کمترین آستانه بحرران،

محدوده سبب ایجاد خشکسالیهای بیشتر و شردیدتر

دارای خشکسالی بیشتری اس  .در این پژوهش نیز همرانطرور

بالا در ی

آقا محمدی و همکاران ،ارزیابی ریسك خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونتکارلو ...
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کرره مشرراهده میشررود ،آسررتانه بحررران خشکسررالی در اسررتان

شرک داده شده اس  .تعداد لایه پنهان و نرون در این مدل به-

خراسانجنوبی ،بین  15ترا  33میلیمترر و در اسرتان خراسران-

ترتیب  8و  83میباشد که این تعداد برر اسراس آزمرون و خطرا

رضوی برین  853ترا  773میلیمترر تعیرین گردیرده اسر کره

انتخاب گردیده اس .

میتواند دلیل عد وجود خشکسرالیهای بسریار شردید و وجرود
ترسالیهای بسیار شدید در چهار ایستگاه خراسانجنوبی باشد.

شبکهعصبی مصنوعی با سناریوهای ماهانه ،چهار فصل ،سه
فصل (پاییز و زمستان و بهار) و دو فصل پاییز و زمستان ،اجررا و
مورد بررسری قررار گرفتره اسر  .جهر صح سرنجی شربکه

نتایا پیجبیني عملکرد زعفران با استفاده از روش شابکه
عصبي مصنوعي

در ایررن بخررش شرربکه پرسررپترون چنررد لایرره در محرریط
 MATLABاجرررا میشررود و مکررانیز عملکرررد محصررول بررا
استفاده از دادههای شاخص خشکسرالی  SPIو میرانگین دمرای
ماهانه با سیستم شبکه عصبی مصنوعی پیشبینی گردیده اس .
تابع غیرخطی سیگموئید بهعنوان تابع تبدیل شبکه ،مورد استفاده
قرار گرفته اس و  73درصد دادهها در آموز

شبکه 89 ،درصد

پرسپترون به منظور مقایسه کمی مقادیر مشاهداتی و پیشبینری
شده در سناریوهای مطرح ،شراخصهای آمراری ضرریب تعیرین
( ،)R2ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEمحاسربه و سرناریو
ماهانه با ضریب تعیرین  3/19و ریشره میرانگین مربعرات ،3/17
بهترین نتیجه را کسرب نمروده اسر  .مقایسره نترایج واقعری و
پیشبینی شده در سناریو ماهانه ،در شرکل  83نشران داده شرده
اس .

در اعتبارسنجی و  89درصد باقیمانده برهمنظرور ارزیرابی مردل

شکل  -13مقایسه نتایج واقعی با نتایج مدل
Figure 10- Compare actual results with model results.

نتایج بهدسر آمرده از ایرن مردل ،نشران داد کره عملکررد
محصول زعفران ارتبرا مناسربی برا شراخص برار

اسرتاندارد

ماهانه و میانگین دمای ماهانه دارد و شبکه عصبی مصنوعی برا
دادههای ورودی بهطور صحیح آموز

دیده اس و میتروان برا

دادههای مناسب  SPIو دما ،عملکرد را پیشبینی نمود.

نتایا شبیهسازی مونتكارلو
ساخت دادههای تصادفي

مقدار  7333داده تصادفی تولید و بهعنوان ورودی به سیستم
شبکه عصب مصنوعی که قبلراً آمروز

داده شرده وارد و 7333

داده عملکرد بهعنوان خروجی برنامه تولید شد .این مردل بررای
هری

از ایستگاههای مورد مطالعه اجرا گردید.
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توزیع احتمال تجمعي عملکرد واقعي و استاندارد شده
تولید عملکرد شبیهسازی شده

بر اساس مدل ساخته شده از دادههای تولید شده برر اسراس

نتایج بهدس آمده از اجرای ایرن مردل همبسرتگی پرایینی
نشان داده اس  ،که دلیل آن ارتبا بین دما و برار

اسرتاندارد

رو

مون کارلو ،سری جدید عملکرد زعفران برای هرر یر

از

شده میباشد .دادههای تصادفی تولید شدهی دما با وجود رعای

ایستگاهها حاصل شده و توزیع فراوانی تجمعی آنها جه تعیرین

ماکزیمم و مینیمم در هر ماه و دادههای تصادفی  SPIبا رعایر

احتمال فراوانی رخدادها بهدس آمده اس (شکل  .)88همانطور

میانگین و واریانس در تولید داده ،محدودی قرار گرفتن در کنرار

که در شرکل مشرخص اسر  ،عملکردهرای ایسرتگاه قراین در

یکرردیگر در طررول ی سررال را دارنررد ،بهطوریکرره در برخرری

محدوده بالاتری نسب به دیگر ایستگاهها شبیهسازی شدهاند که

بره

این با نمودار تجمعی عملکردهای واقعی همخوانی دارد و نشران

سالهای تولید شرده ،مقردار دمرا و  SPIمنطقری و نزدیر
واقعی نمیباشد و این امر سبب میشود با وجود آموز

صحیح

مدل ،خروجی پرت و غیر منطقی تولید گردد .برای جلروگیری از

میدهد که اعداد شبیهسازی شرده بره واقعیر نزدیر

و رو

مون کارلو به درستی انجا گرفته اس .

این خطا ،ابتدا ،ارتبا بین دما و  SPIبه شبکهعصبی مصرنوعی

همچنین به دلیل مقایسهی عملکرد ایستگاههای مختلف برا

داده میشود بهطوریکه دادههای  SPIبهعنروان ورودی

حرف تفاوتهای منطقهای ،توزیع استاندارد عملکرد نیز محاسربه

و دما بهعنوان خروجی به شبکه وارد گردند .سپس با دادن 7333

گردیده اس (شکل  .)89عملکرد استاندارد در محور افقی نمودار

دادهی تصادفی  ،SPIدادههای دمای متناظر آن تولیرد میشرود.

ارزیابی ریس  ،این امکان را فراهم میکند که فاکتور ریسر

در

به این ترتیب خطای تولید عملکرد زعفران با استفاده از دادههای

شرایط یکسانشده برای تمامی ایستگاهها ،مقایسه شود.

آموز

تصادفی بسیار کاهش مییابد.

شکل  -11نمودار توزیع احتمال تجمعی عملکردهای شبیهسازی شده ایستگاههای مورد مطالعه
Figure 11- Cumulative likelihood distribution graph of simulated performance of studied stations.

محاسبه شاخص ریسک

برای بهدس آوردن مقدار ریس

مرجع انتخاب شد .ایرن رو

انتخراب را گویروگرا و ایگلسریاس

در هر ایسرتگاه و مقایسره

( )Quirogua & Iglesias, 2007و میرزایی ندوشن (Mirzaei

آنها ،یکی از ایستگاهها برهعنروان مرجرع انتخراب شرد .در ایرن

 )Nadooshan et al., 2011استفاده نمودهاند .پرس از انتخراب

پژوهش ایستگاه ترب حیدریه به دلیرل اینکره منحنری عملکررد

از لگراریتم مبنرای ده عملکررد

استاندارد آن به توزیع نرمال نزدی تر اسر برهعنروان ایسرتگاه

ایستگاه مرجرع ،فراکتور ریسر

آقا محمدی و همکاران ،ارزیابی ریسك خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونتکارلو ...
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ایستگاه مورد نظرر برر عملکررد ایسرتگاه مرجرع بررای همرهی

ثاب فاکتور ریسر

ایستگاهها محاسبه میشود .سرپس برا اسرتفاده از عملکردهرای

بیشتر از میانگین متفاوت اس  ،جه تحلیل صحیح نمودارهرای

اسررتاندارد در محررور افقرری و فرراکتور ریس ر
نمودارهای ریس

در محررور ق رائم،

ریس

در دو حالر عملکررد کمترر از میرانگین و

شکل  81از  3استفاده میشود.

نسبی بهدس آمد .با توجه بره اینکره مقردار

شکل  .12نمودار توزیع احتمال تجمعی عملکردهای واقعی ایستگاههای مورد مطالعه
Figure 12- Cumulative probability distribution graph of real functions studied stations

شکل  -13نمودار توزیع احتمال تجمعی استاندارد ایستگاههای مورد مطالعه
Figure 13- Standard cumulative probation probabilistic distribution criteria for student stations.

جدول  -5ارزیابی کیفی ریسک نسبی عملکرد
Table 5- Qualitative assessment of relative performance risk

فاکتور ریسک

عملکرد استاندارد

مقدار ریسک

Risk factor

Standard
performance

Risk value

ریس

بسیار زیاد

Excessive risk

ریس

زیاد

High risk

ریس

کم

Low risk

ریس

بسیار کم

Very low risk
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شکل  -14نمودار ریسک نسبی ایستگاههای مورد مطالعه
Figure 14- Relative risk graph of studied stations.

با توجره بره شرکل  ،89نمودارهرای ایسرتگاههای بیرجنرد،

بالاتر از میانگین میرسد کمی ریس

را نسرب بره قبرل بالراتر

فردوس ،ترب جا و نیشابور تقریبراً مشرابه میباشرد .در ابتردای

میآورد زیرا اگر چه عملکرد این چهار ایستگاه از عملکرد مرجرع

نمودار ،احتمال بالایی از عملکررد پرایینتر از میرانگین را نشران

کمتررر اس ر  ،احتمررال عملکرررد بالرراتر از میررانگین در آن بالرراتر

بسیار بالا در این ایستگاهها میباشد اما

میباشد .با توجه به نمودارها ،شهر نیشرابور و بیرجنرد بره دلیرل

زمانی کره عملکررد پرایینتر از میرانگین

مقدار عملکررد اسرتاندارد مشرخص،

میدهد که نشانه ریس
در ادامه فاکتور ریس

اس کم میشود که نشانه ریس
میباشد .اما از جاییکه فاکتور ریس

پایین در ایستگاههای مررکور
منفی ،به محدوده عملکرد

فاکتور ریس

بالاتر در ی

نسب به تربر جرا و فرردوس ،دارای ریسر

نسربی بالراتری

میباشند.

شکل  -15نمودار ریسک سه ایستگاه بیرجند ،تربتجام و فردوس در مقایسه با ایستگاه مرجع
Figure 15- Risk chart for three stations in Birjand, Torbat Jam and Ferdows compared to the reference station.

نمودار ایستگاه قاین در شکل  85نشان میدهد کره فراکتور
ریس

در عملکردهای کمتر از میانگین بسیار بالاس و ایرن بره

معنی ریس

اس کره انتظرار مریرود محصرولات در قراین ،یکنواخر ترر از
ایستگاههای دیگر باشد.

بالای این ایستگاه نسب به ایستگاه مرجع میباشد.

نمودار ایستگاههای نهبنردان و کاشرمر در شرکل  87نسربتا

اما در مقابل ،احتمال عملکرد بالاتر از میانگین نیز بالا میباشد که

مشابه میباشد .گستردگی نمرودار در نیمره اول و سرو دسرتگاه

را در این ایستگاه پایین میآورد .این نتایج به این معنری

نسبی پایین در ایرن دو ایسرتگاه

ریس

مختصات ،نشان دهنده ریس

آقا محمدی و همکاران ،ارزیابی ریسك خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونتکارلو ...

میباشد .ایستگاه کاشمر نسب به نهبندان ریسر
زیرا در عملکرد استاندارد برابر ،فاکتور ریس

بالراتری دارد

نهبندان بالاتر اس
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پس احتمال عملکرد بالاتر از میانگین نسب به ایسرتگاه مرجرع،
بالاتر اس .

شکل  .16نمودار ریسک ایستگاه قاین در مقایسه با ایستگاه مرجع
Figure 16- Ghaen stations risk diagram compared to the reference station.

شکل  -17نمودار ریسک ایستگاههای نهبندان و کاشمر در مقایسه با ایستگاه مرجع
Figure 17- Nehbandan and Kashmar stations risk diagram compared to the reference station.

نتیجهگیری

بحران خشکسالی بالاتری نسب به خراسانجنروبی هسرتند کره

نتایج بررسری مقردار  SPIدر ایرن پرژوهش ،نشران داد کره

نشان میدهد خشکسالی با میانگین و انحراف معیار بارنردگی در

فراوانی خشکسالی در خراسانجنروبی بیشرتر از خراسرانرضروی

ارتبا اس نه صرفا میزان بارندگی .ترب جا با  773میلریمترر

اس هر چند که شدت خشکسالی در خراسانرضوی بیشتر بروده

بارندگی سالانه بیشترین و نهبندان با  15میلیمتر برار

سرالانه

اس  .بیشتررین فراوانری بعرد از محردوده نرمرال ،مربرو بره

کمترین آستانه بحران خشکسالی را دارد.

خشکسررالیهای ملررایم بررا شرردتهای بررین  3تررا  78درصررد،

نتررایج شرربکه عصرربی مصررنوعی بررا ضررریب همبسررتگی

خشکسالیهای شدید با شدتهای بین  3تا  89درصد و در آخرر

3/19نشان داد که رابطه مناسبی برین مت یرهرای مسرتقل SPI

خشکسالیهای بسیار شدید قرار دارد که بین صفر تا  5درصرد از

ماهانه و میانگین دما ماهانه و مت یرر وابسرته عملکررد زعفرران

کل سالهای زراعی را شامل میشود.

وجود دارد.

آستانه بحران خشکسالی نیز برای همهی ایستگاهها محاسبه
شد .نتایج نشان دادند ایستگاههای خراسانرضوی دارای آسرتانه

از نتایج شربکه عصربی بررای اسرتفاده از رو

شبیهسرازی

مون کرارلو اسرتفاده شرد .برا مقایسره نمرودار احتمرال تجمعری
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222

 نشان داد که همیشه کرم،نتایج بهدس آمده از این پژوهش

عملکردهررای شبیهسررازی شررده بررا نمررودار احتمررال تجمعرری

 دلیل برر،بودن و یا بیشتر بودن عملکرد نسب به عملکرد مرجع

 نتیجره اول. میتوان به دو نتیجه رسرید،عملکردهای مشاهداتی

نسبی نیس بلکه کم یا بیشتر بودن از عملکررد

دیرده و اعرداد

بالابودن ریس

این اس که شبکه عصربی بره درسرتی آمروز

 بر اساس نتایج برهدسر آمرده از.میانگین نیز تأثیرگرار میباشد

 نتیجه دو این اس که که اعداد تصادفی. مناسبی را ساختهاس

 ایستگاه نهبنردان کمتررین و ایسرتگاه،نسبی

نمودارهای ریس

 بنرابراین، و دمرا مناسرب بودهانردSPI ساخته شده از دادههرای

قاین بیشترین ریسر

میتوان گف که توزیع نرمال برای سراخ دادههرای تصرادفی

.میباشند

 و توزیع یکنواخ برای سراخ دادههرای تصرادفی از دمراSPI

نسربی را در میران دیگرر ایسرتگاهها دارا
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