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دليل مستخدمي املؤشر املعياري للهطول
مقدمة
دار على مر السنني نقاش مستفيض بشأن أي مؤشرات اجلفاف ينبغي استخدامه في مناخ معني وألية
تطبيقات يستخدم .و ُوضعت تعاريف ومؤشرات كثيرة للجفاف ،وجرت محاوالت لتقدمي بعض اإلرشادات
بشأن هذه املسألة.
ومن هذا املنطلق ،نُظمت حلقة العمل األقاليمية بشأن مؤشرات اجلفاف ونظم اإلنذار املبكر به في جامعة
نبراسكا – لينكولن ،الواليات املتحدة األمريكية ،في الفترة من  8إلى  11كانون األول/ديسمبر .2009
واشتركت في رعايتها كلية املوارد الطبيعية ( )SNRالتابعة جلامعة نبراسكا ،واملركز الوطني للتخفيف من
آثار اجلفاف التابع للواليات املتحدة ( ،)NDMCواملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( ،)WMOواإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي التابعة للواليات املتحدة ( ،)NOAAووزارة الزراعة في الواليات املتحدة
( ،)USDAواتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ( .)UNCCDوضمت حلقة العمل  54مشارك ًا ميثلون
 22بلداً من كافة أنحاء العالم .استعرضوا مؤشرات اجلفاف املستخدمة حالي ًا في مختلف أقاليم العالم لتفسير
حاالت اجلفاف املتعلقة باألحوال اجلوية والزراعية والهيدرولوجية ،وق ّيموا القدرة على جمع املعلومات
بشأن تأثيرات اجلفاف؛ واستعرضوا التكنولوجيات احلالية والناشئة لرصد اجلفاف ،وبحثوا مدى احلاجة إلى
مؤشرات موحدة يتم التوصل إليها بتوافق اآلراء لوصف مختلف أنواع حاالت اجلفاف.
وقام اخلبراء املشاركون في االجتماع بوضع واعتماد إعالن لنكولن بشأن مؤشرات اجلفاف الذي أوصى
بأن يستخدم املؤشر املعياري للهطول ( )SPIمن قبل جميع املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا
( )NMHSsفي كافة أنحاء العالم لتحديد سمات حاالت اجلفاف في األحوال اجلوية ،باإلضافة إلى مؤشرات
اجلفاف األخرى التي تستخدم في هذه املرافق .كما أوصى إعالن لنكولن بوضع دليل شامل ملستخدمي املؤشر
املعياري للهطول .وفي حزيران/يونيو  ،2011اعتمد املؤمتر العاملي السادس عشر لألرصاد اجلوية قراراً يؤيد
هاتني التوصيتني .كما أوصى املؤمتر بأن ُينشر ويوزع دليل املؤشر املعياري للهطول بجميع اللغات الرسمية
املستخدمة في األمم املتحدة.
وميكن اإلطالع على إعالن لنكولن الكامل بشأن مؤشرات اجلفاف على موقع املنظمة ( )WMOعلى
الشبكة على العنوان التالي http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/meetings/wies09/
documents/Lincoln_Declaration_Drought_Indices.pdf.

وتود املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOاإلعراب عن شكرها للسيد  ،Mark Svobodaوالسيد
 ،Michael Hayesوالسيدة  Deborah A. Woodمن املركز الوطني للتخفيف من آثار اجلفاف ()NDMC
التابع جلامعة نبراسكا إلعداد هذا الدليل للمستخدمني بشأن املؤشر املعياري للهطول  .1ونأمل في أن يساعد
البلدان واملؤسسات في فهم كيفية حساب واستخدام املؤشر املعياري للهطول من أجل تطوير قدراتها اخلاصة
على رصد اجلفاف واإلنذار املبكر به ،أو زيادة تعزيز هذه القدرات.
ولتوجيه أية أسئلة أو تعليقات خاصة مبحتوى هذا الدليل ،مبا في ذلك أية اقتراحات لتحسينه ،يرجى
االتصال بشعبة األرصاد اجلوية الزراعية باملنظمة ( )WMOعلى العنوان التالي.agm@wmo.int :

 1ينبغي اإلشارة إلى هذا الدليل كما يليWorld Meteorological Organization, 2012: Standardized Precipitation Index User :
.Guide (M. Svoboda, M. Hayes and D. Wood). (WMO-No. 1090), Geneva
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معلومات أساسية

اجلفاف ظاهرة طبيعية متسللة وتراكمية تنجم عن انخفاض مستويات الهطول عن املعدل املعتاد .وعندما
متتد هذه الظاهرة خالل فصل أو فترة زمنية أطول ،يكون الهطول غير كاف لتلبية احتياجات األنشطة
البشرية والبيئة .وينبغي اعتبار اجلفاف حالة نسبية أكثر منها مطلقة .وهناك منهجيات شتى كثيرة لرصد
اجلفاف ،كما أن حاالت اجلفاف إقليمية املدى ،ولكل إقليم سماته املناخية اخلاصة .فحاالت اجلفاف التي
حتدث في السهول الكبرى في أمريكا الشمالية تختلف عن احلاالت التي حتدث في جنوب شرقي البرازيل،
أو اجلنوب األفريقي ،أو غربي أوروبا ،أو شرقي أستراليا ،أو سهول شمال الصني .وتختلف كمية الهطول
وموسميته وشكله اختالف ًا كبيراً بني كل من هذه األماكن .وتشكل درجة احلرارة ،والرياح والرطوبة النسبية
عوامل هامة ينبغي إدراجها أيض ًا لدى حتديد سمات اجلفاف .كما ينبغي أن يتم رصد اجلفاف تبع ًا لكل
تطبيق بسبب اختالف تأثيرات اجلفاف بني القطاعات .ويعني اجلفاف أشياء مختلفة ملختلف املستخدمني
من مثل مديري إدارة موارد املياه ،واملنتجني الزراعيني ،ومشغلي محطات الطاقة الكهرمائية ،وعلماء األحياء
املختصني باحلياة البرية .وحتى داخل القطاعات ،هناك منظورات مختلفة كثيرة للجفاف ألن تأثيراته ميكن
أن تختلف اختالف ًا واضحاً .وتصنف حاالت اجلفاف بوجه عام حسب أنواعها ،سواء كانت خاصة باألحوال
اجلوية أو الزراعية أو الهيدرولوجية ،كما أنها تختلف بعضها عن بعض في شدتها ومدتها وتغطيتها املكانية.
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قام أخصائيو وعلماء األرصاد اجلوية وعلماء املناخ في مختلف أنحاء العالم على مر السنني بوضع واستخدام
مؤشرات كثيرة للجفاف .وتراوحت هذه املؤشرات بني املؤشرات البسيطة من مثل النسبة املئوية للهطول
املعتاد ،ومؤشرات أكثر تعقيداً للنسب املئوية للهطول من مثل مؤشر باملر لشدة اجلفاف .غير أن العلماء
في الواليات املتحدة أدركوا أن املؤشر ينبغي أن يكون بسيطاً ،ويسهل حسابه ،وأن يكون مالئم ًا إحصائي ًا
ومعقو ًال .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن فهم حقيقة أن لنقص الهطول تأثيرات مختلفة على املياه اجلوفية،
ومستودعات تخزين املياه ،ورطوبة التربة ،والتراكم الثلجي ،وتدفق املجاري املائية دفع العلماء األمريكيني
 ،McKeeو Doeskenو ،Kleistلوضع املؤشر املعياري للهطول ( )SPIفي عام .1993
املؤشر املعياري للهطول ( McKeeوآخرون )1995 ،1993 ،هو مؤشر قوي ومرن وبسيط احلساب .والهطول
هو في الواقع ،املعلمة املدخلة الالزمة فقط .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن فعاليته في حتليل الفترات/الدورات
املطيرة ال تقل عن فعاليته في حتليل الفترات/الدورات اجلافة .وميكن تشغيل البرنامج على كال نظامي
 Windowsو .UNIXويصف هذا الدليل ملستخدمي املؤشر املعياري للهطول صيغة النظام .Windows
والوضع املثالي هو أن املرء يحتاج إلى قيم شهرية تغطي مدة  30-20سنة على األقل ،بيد أن مدة 60-50
سنة (أو أكثر) ،هي املدة األمثل واألفضل (،Guttmanا .)1994وميكن تشغيل البرنامج مع عدم توفر بعض

البيانات ،لكن ذلك يؤثر على موثوقية النتائج ،رهن ًا مبدى توزيع البيانات غير املتوفرة على طول السجل.
وميكن احلصول على مزيد من املعلومات بشأن االستخدام في الفرع  ،6املنهجية احلسابية.

ويفضل علماء املناخ احلصول على مجموعات بيانات كاملة بأرقام مسلسلة مما يعني أنه ينبغي أال يكون
هناك نقص في البيانات .لكن األغلب هو أن مجموعات البيانات لن تتضمن سوى سجالت كاملة بنسبة
 ٪ 90أو  ٪ 85فقط .لكن مستخدمني كثيرين ال يتوفر لهم هذا الترف في الواقع وقد يتعني عليهم أن يجروا
حساباتهم استناداً إلى (سجالت تقل نسبة اكتمالها عن ( )٪ 85-75إال إذا وجدوا تقنيات للتقدير تكفل
سد الفجوات في السجالت .وال ريب أن سجالت البيانات الطويلة والقدمية غير عملية ،وليست منوذجية
في حاالت كثيرة ،ولذلك يتعني على املستخدم أن يكون مدرك ًا للقيود اإلحصائية املتعلقة بالظواهر املتطرفة
لدى معاجلته فترات سجالت أقصر في أماكن شتى .وفي نهاية األمر ،يتعني على املستخدمني أن يتخذوا
قرارات ذاتية بشأن مدى استعدادهم للسماح بعدم توافر البيانات الالزمة إلدراجها في حسابات وحتليالت
املؤشر املعياري للهطول ،كما أنه رهن ًا مبدى موثوقية احلساب وطريقته ،يكون استخدام البيانات املقدَّ رة
مقبو ًال .وكلما كانت البيانات املقدرة أقل كلما كان استخدامها أفضل بالطبع.
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وصف املؤشر املعياري للهطول ()SPI

نظرة عامة :يستند املؤشر املعياري للهطول إلى احتمال حدوث الهطول في أي نطاق زمني .ثم يح ّول
احتمال حدوث الهطول الذي ُرصد إلى مؤشر .ويستخدم املؤشر في البحوث أو أساليب العمل في أكثر من
 70بلداً.
يثمن كثيرون من مخططي مكافحة اجلفاف االستخدامات املتعددة للمؤشر  .SPIكما
من يستخدمهِّ :
أنه استخدم من قبل طائفة متنوعة من مؤسسات البحوث ،واجلامعات واملرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
والهيدرولوجيا في أنحاء العالم كجزء من اجلهود املبذولة لرصد اجلفاف واإلنذار املبكر به.
مواطن القوة :الهطول هو املعلمة املدخلة الوحيدة .وميكن حساب املؤشر املعياري للهطول على نطاقات
زمنية مختلفة ،وتوفير إنذار مبكر باجلفاف ،واملساعدة في تقييم مدى شدة اجلفاف .وهو أقل تعقيداً من
مؤشر باملر لشدة اجلفاف ،ومؤشرات أخرى كثيرة.
مواطن الضعف :ميكنه فقط تقدير كمية النقص في الهطول؛ وميكن ِ
للق َيم املستمدة من البيانات األولية أن
تتغير ،كما أن ِ
الق َيم تتغير مع ازدياد طول الفترة التي يغطيها السجل.
َو َضع املؤشر T.B. McKee :و  N.J. Doeskenو ،J. Kleistجامعة والية كولورادو.1993 ،

ُصمم املؤشر املعياري للهطول لتقدير كمية النقص في الهطول على نطاقات زمنية متعددة .وتعكس هذه
النطاقات الزمنية تأثير اجلفاف على توافر موارد املياه املختلفة .فأحوال رطوبة التربة تستجيب لالختالفات
في كمية الهطول على نطاق زمني قصير نسبياً .وتعكس املياه اجلوفية ،وتدفق املجاري املائية ،ومستودعات
التخزين باملياه املخزونة فيها االختالفات في الهطول في األجل األطول .ولهذه األسباب ،حسب McKee
وآخرون ،املؤشر املعياري للهطول في البداية ( )1993على نطاقات زمنية تبلغ  3أشهر ،و 6أشهر ،و 12شهراً،
و 24شهراً ،و 48شهراً.
ويستند حساب املؤشر املعياري للهطول اخلاص بأي مكان إلى سجل الهطول الطويل األجل لفترة منشودة.
وهذا السجل الطويل األجل مهيأ لتوزيع احتماالت ،حت َّول بعدئذ إلى توزيع معتاد بحيث يكون متوسط
املؤشر املعياري للهطول بالنسبة للمكان والفترة املنشودين ،صفراً ( Edwardsو،McKeeا .)1997وتدل
القيم اإليجابية للمؤشر املعياري للهطول على هطول أعلى من املتوسط ،أما القيم السلبية فتدل على هطول
أقل من املتوسط .وبسبب معايرة املؤشر املعياري للهطول ،ميكن متثيل حاالت املناخ املطيرة واجلافة بنفس
الطريقة؛ وبالتالي ميكن أيض ًا رصد الفترات املطيرة باستخدام املؤشر املعياري للهطول.

وقد استخدم  McKeeوآخرون ( )1993نظام التصنيف املبني في جدول قيم املؤشر  SPIأدناه (اجلدول )1
في حتديد مدى شدة اجلفاف الناجتة عن املؤشر املعياري للهطول .كما حددوا املعايير اخلاصة بأي ظاهرة
جفاف على أي من النطاقات الزمنية .وحتدث ظاهرة اجلفاف حينما يكون املؤشر املعياري للهطول سلبي ًا
بصفة مستمرة ،وتصل شدته إلى  1أو أقل .وتنتهي الظاهرة حني يصبح املؤشر إيجابياً .ولذلك فإن لكل
ظاهرة جفاف مدة حتددها بدايته ونهايته ،ومدى شدته في كل شهر يستمر فيه اجلفاف .واملجموع اإليجابي
للمؤشر املعياري للهطول جلميع األشهر التي تستغرقها ظاهرة اجلفاف ،ميكن تسميته بـ"شدة" اجلفاف.
اجلدول ِ – 1ق َيم املؤشر املعياري للهطول SPI
+2.0
 1.5إلى 1.99
 1.0إلى 1.49

 99.-إلى 99.

 -1.0إلى -1.49

 -1.5إلى -1.99

 -2فأقل

هطول متطرف
هطول شديد
هطول متوسط
هطول قريب من املعتاد
جفاف متوسط
جفاف شديد
جفاف متطرف
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وباالعتماد على حتليل بيانات احملطات الكائنة عبر كولورادو في الواليات املتحدة ،حدد  McKeeأن املؤشر
املعياري للهطول يدل على جفاف معتدل خالل  ٪ 24من الوقت ،وجفاف متوسط خالل  ٪ 9.2من الوقت،
وجفاف شديد خالل  ٪ 4.4من الوقت ،وجفاف متطرف خالل  ٪ 2.3من الوقت ( McKeeوآخرون،
 .)1993ونظراً ألن املؤشر املعياري للهطول موحد قياسياً ،فإن هذه النسب املئوية تكون متوقعة من توزيع
عادي للمؤشر  .SPIونسبة  ٪ 2.3من قيم املؤشر في فئة “اجلفاف املتطرف” هي نسبة مئوية تُتوقع في العادة
من ظاهرة متطرفة .وعلى خالف ذلك ،يصل مؤشر باملر لشدة اجلفاف إلى فئته “املتطرفة” في أكثر من
 ٪ 10من الوقت عبر أجزاء من السهول الوسطى الكبرى في الواليات املتحدة .ويتيح هذا التوحيد القياسي
للمؤشر أن يحدد قلة كثافة جفاف قائم (اجلدول  ،)2واحتمال الهطول الالزم إلنهائه ( McKeeوآخرون،
 .)1993كما يتيح للمستخدمني أن يقارنوا على نحو موثوق ،حاالت اجلفاف التاريخية واحلالية بني مختلف
األماكن املناخية واجلغرافية عند تقييم مدى ندرة أو تواتر ظاهرة جفاف معينة.
اجلدول  - 2احتماالت التكرار
عدد مرات

املؤشر املعياري
للهطول SPI

الفئة

احلدوث في 100

مدى شدة
الظاهرة

صفر إلى 0.99 -

جفاف معتدل

33

مرة في  3سنوات

 1.00 -إلى 1.49 -

جفاف متوسط

10

مرة في  10سنوات

 1.5 -إلى 1.99 -

جفاف شديد

5

مرة في  20سنة

<2.0 -

جفاف متطرف

2.5

مرة في  50سنة

عام

بعض النقاط الرئيسية:
•

نظراً ألن املؤشر املعياري للهطول موحد قياسياً ،فإنه ميكن متثيل املناخات املطيرة واجلافة بنفس الطريقة؛
وبالتالي ميكن أيض ًا رصد الفترات املطيرة باستخدام املؤشر  .SPIإال أنه ينبغي التشديد على أن املؤشر
ليس مناسب ًا لتحليل تغير املناخ ألن درجة احلرارة ليست معياراً مطلوب إدراجه.

•

ُصمم املؤشر  SPIلتقدير كمية النقص في الهطول على نطاقات زمنية متعددة.

•

تعكس هذه النطاقات تأثير اجلفاف على توافر مختلف موارد املياه وهو كان الغرض األصلي الذي
استهدفه واضعو املؤشر .SPI

•

إن أحوال رطوبة التربة تستجيب لالختالفات في الهطول على نطاق زمني قصير نسبياً .وتعكس
املياه اجلوفية ،وتدفق املجاري املائية واملخزون في مستودعات التخزين ،االختالفات في الهطول في
األجل األطول .ولذلك ،على سبيل املثال ،قد يريد املرء فحص املؤشر خالل شهر أو شهرين بالنسبة
جلفاف األحوال اجلوية ،وفي أي مكان ،من شهر إلى  6أشهر بالنسبة جلفاف املناطق الزراعية ،وفحص
املؤشر خالل مدة تبلغ نحو  6أشهر وتصل إلى  24شهراً أو أكثر من أجل حتليالت وتطبيقات اجلفاف
الهيدرولوجي.
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مواطن القوة ومواطن الضعف
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ميكن تلخيص مواطن قوة ومواطن ضعف املؤشر املعياري للهطول كما يلي:
مواطن القوة
• إنه مؤشر مرن :وميكن حسابه على نطاقات زمنية متعددة
• ميكن للمؤشرات املعيارية للهطول على النطاقات الزمنية القصيرة ،على سبيل املثال ،املؤشرات املعيارية
للهطول خالل مدة شهر أو شهرين أو ثالثة أشهر ،توفير إنذار مبكر باجلفاف ،واملساعدة في تقييم مدى
شدة اجلفاف
• إنه متسق مكانياً :فهو يتيح إجراء مقارنات بني مختلف األماكن في مختلف املناخات
• طبيعته االحتمالية متنحه سياق ًا تاريخياً ،وهو أمر مناسب بصورة جيدة لصنع القرار.
مواطن العضف
• إنه يستند فقط إلى الهطول
• عدم وجود مكون خاص بالرصيد املائي للتربة ،وبالتالي ال ميكن حساب نسب التبخر النتحي/والتبخر
النتحي احملتمل (.)ET/PET
• يحاول نوع جديد مختلف للمؤشر أعده  Vicente-Serranoوآخرون ( )2010تناول مسألة التبخر
النتحي احملتمل من خالل إدراج مكون درجة احلرارة في حساب مؤشرهم اجلديد الذي يسمى
املؤشر املعياري للهطول والتبخر النتحي ( .)SPEIوتتمثل املدخالت الالزمة لتشغيل البرنامج في
الهطول ،ومتوسط درجة احلرارة ،وخط العرض الذي يقع فيه املوقع – (تقع فيه املواقع) ،وتتاح
معلومات أخرى عن املؤشر املعياري للهطول والتبخر النتحي  SPEIعلى العنوان التالي على الشبكة
.http://sac.csic.es/spei/index.html
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التفسير :املرونة املكانية والزمنية املوصوفة

ال يوجد تعريف واحد للجفاف ( WilhiteوGlantzا .)1985 ،وميكننا بوجه عام جتميع صنوف اجلفاف في:
حاالت اجلفاف في األحوال اجلوية ،وحاالت اجلفاف الزراعية ،والهيدرولوجية ،واالجتماعية – االقتصادية.
واجلفاف خطر معقد للغاية فيما يتعلق بتحديده وكشفه .وهو يقيس قطاعات ونطاقات زمنية متعددة .وكما ال
يوجد تعريف واحد للجفاف ،ال يوجد مؤشر واحد للجفاف يلبي احتياجات جميع التطبيقات.
ومع ذلك ،يتمثل موطن قوة حقيقي في املؤشر املعياري للهطول في إمكانية حسابه على نطاقات زمنية كثيرة مما
يجعل في اإلمكان تناول الكثير من أنواع حاالت اجلفاف املوصوفة آنفاً .وتتيح القدرة على حساب املؤشر املعياري
للهطول على نطاقات زمنية متعددة ،حتقيق املرونة الزمنية في تقييم أحوال الهطول فيما يتعلق بإمدادات موارد املياه.
وكما ُذكر آنفاً ،فإن املؤشر املعياري للهطول مصمم لقياس كمية النقص في الهطول على نطاقات زمنية
متعددة أو نوافذ املعدّ الت املتحركة .وتعكس هذه النطاقات الزمنية تأثيرات اجلفاف على موارد املياه املختلفة
التي يحتاجها مختلف صناع القرار .وتستجيب أحوال األرصاد اجلوية ورطوبة التربة (الزراعة) لالختالفات
في الهطول على نطاقات زمنية قصيرة نسبياً ،على سبيل املثال شهر –  6أشهر ،بينما يستجيب تدفق
ال على نطاق زمني
املجاري املائية ،ومستودعات التخزين ،واملياه اجلوفية لالختالفات في الهطول األطول أج ً
يتراوح من  6أشهر و 24شهراً أو أطول من ذلك .ولذلك ،على سبيل املثال ،ينبغي للمرء أن يفحص املؤشر
املعياري للهطول في مدة شهر أو شهرين بالنسبة للجفاف في األحوال اجلوية ،وفي أي مكان ،في مدة تتراوح
بني شهر و 6أشهر بالنسبة للجفاف الزراعي ،وفي مدة تتراوح بني ما يقرب من  6أشهر و 24شهراً أو أكثر
بالنسبة للتحليالت والتطبيقات اخلاصة باجلفاف الهيدرولوجي.
وميكن حساب املؤشر املعياري للهطول ابتداء من شهر واحد حتى  72شهراً .ومن الناحية اإلحصائية ،تعتبر
املدة من  1إلى  24شهراً هي أفضل نطاق عملي للتطبيق (Guttmanا .)1999 ،1994 ،ويستند هذا احلد
الفاصل البالغ  24شهراً إلى توصية  Guttmanباحلصول على البيانات التي تغطي فترة تتراوح بني  50و60
عاماً .وما لم تتوافر للمرء بيانات تغطي  100-80عام ،يكون حجم العينة بالغ الصغر وتصبح الثقة اإلحصائية
في تقديرات االحتماالت في كال اجلانبني (املتطرفني املطير ،واجلاف على السواء) ضعيف ًا فيما يتجاوز 24
شهراً .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن احلصول فقط على احلد األدنى من البيانات التي تغطي  30عام ًا (أو أقل)
يقلل حجم العينة ويضعف الثقة في نتائجها .ومن الناحية الفنية ،ميكن للمرء أن يستخدم املؤشر املعياري
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للهطول بالنسبة لبيانات تقل مدتها عن  30عام ًا على أن تؤخذ في االعتبار القيود اإلحصائية وضعف الثقة
في النتائج ،املشار إليها آنفاً.
5.1

قيم املؤشر املعياري للهطول القصيرة األجل مقابل الطويلة األجل

5.1.1

املؤشر املعياري للهطول خالل شهر واحد

إن خريطة املؤشر املعياري للهطول ملدة شهر واحد ،متاثل جداً خريطة تعرض النسبة املئوية للهطول العادي
ال أكثر دقة للهطول الشهري ألن
لفترة  30يوماً .والواقع أن املؤشر املعياري للهطول املستمد يشكل متثي ً
التوزيع متت معايرته .وعلى سبيل املثال ،فإن املؤشر املعياري للهطول خالل شهر واحد في نهاية تشرين
الثاني/نوفمبر مياثل مجموع الهطول خالل شهر واحد هو تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام ،ومجاميع
الهطول في جميع شهور تشرين الثاني/نوفمبر في جميع السنوات الواردة في السجل .ونظراً ألن املؤشر
املعياري للهطول خالل شهر واحد يعكس أحوا ًال قصيرة األجل ،فإن تطبيقه ميكن أن يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا
بأنواع اجلفاف اخلاصة باألحوال اجلوية ،باإلضافة إلى رطوبة التربة القصيرة األجل وإجهاد احملاصيل ،السيما
أثناء موسم النمو .وميكن للمؤشر املعياري للهطول خالل شهر واحد أن يقدم صورة تقريبية للظروف التي
ميثلها مؤشر رطوبة احملاصيل الذي يشكل جزءاً من مجموعة املؤشرات التابعة ملؤشر باملر لشدة اجلفاف.
وميكن أن يكون تفسير املؤشر املعياري للهطول خالل شهر واحد مضل ً
ال ما لم يكن علم املناخ مفهوماً.
ففي املناطق التي يكون هطول املطر فيها منخفض ًا عادة خالل شهر ،ميكن أن تن ُتج مؤشرات معيارية سلبية
أو إيجابية إلى حد كبير حتى وإن كان االبتعاد عن املعدل املتوسط صغيراً نسبياً .وميكن أن يكون املؤشر
املعياري للهطول خالل شهر واحد مضل ً
ال أيض ًا بعد قيم هطول أقل من املعتاد في املناطق ذات املجموع
الصغير للهطول املعتاد خالل شهر .وكما هو احلال في نسبة مئوية من خريطة الهطول املعتاد ،ترد معلومات
مفيدة في خرائط املؤشر املعياري للهطول خالل شهر واحد ،لكن ينبغي توخي احلذر عند حتليلها.
مالحظة :من الناحية النظرية ،ميكن حساب املؤشر املعياري للهطول على أساس دون شهري ،لكن ذلك غير
موصى به من الناحية العملية .ومن املوصى به إلى حد كبير أن يفحص املستخدم كحد أدنى نافذة متوسطات
مدتها  4أسابيع .وميكن للمرء أن يحسب املؤشر املعياري للهطول خالل أسبوع واحد ،لكن الواقع هو أن
املرء سيواجه على األرجح ظواهر أيام جافة كثيرة ( 0.00مطر حتى في املناخات غير القاحلة) مما يجعل سلوك
املؤشر املعياري للهطول شاذاً ( Wuوآخرون ،)2006 ،ولذلك ال يوصى باتباع هذا النهج .إال أن حتديث
املؤشر املعياري للهطول كل يوم أو كل أسبوع في إطار زمني ميتد من شهر إلى  24شهراً ،أمر مقبول .وال
يع ّرض نهج “نافذة املعدالت املتحركة” هذا ،البرنامج للخطر ،ألنه يظل يفحص حداً أدنى من البيانات خالل
 4أسابيع ،كل يوم يتحرك فيه املؤشر.
5.1.2

املؤشر املعياري للهطول خالل  3أشهر

يوفر املؤشر املعياري للهطول خالل  3أشهر مقارنة للهطول عبر فترة محددة تبلغ ثالثة أشهر مع مجاميع
الهطول في فترة الـ  3أشهر ذاتها في جميع األعوام املدرجة في السجل التاريخي .وبعبارة أخرى ،فإن املؤشر
املعياري للهطول خالل  3أشهر في نهاية شباط/فبراير مياثل مجموع الهطول في كانون األول/ديسمبر –
كانون الثاني/يناير – شباط/فبراير في ذلك العام ،ومجاميع الهطول احلادثة في الفترة من كانون األول/
ديسمبر إلى شباط/فبراير في جميع األعوام الواردة في سجل ذلك املكان .وتضاف البيانات كل عام ،ويضاف
عام آخر إلى فترة السجل ،وبالتالي تستخدم القيم املتأتية من جميع السنوات من جديد .وميكن أن تتغير
القيم ،وستتغير ،عند مقارنة السنة احلالية تاريخي ًا وإحصائي ًا بجميع السنوات السابقة في سجل الرصد.
ويعكس املؤشر املعياري للهطول خالل  3أشهر أحوال الرطوبة في األجلني القصير واملتوسط ،ويوفر تقديراً
فصلي ًا للهطول .وفي املناطق التي تسود فيها الزراعة األساسية ،قد يكون املؤشر املعياري للهطول خالل
 3أشهر أكثر فعالية في إبراز أحوال الرطوبة املتاحة من مؤشر باملر بطيئ االستجابة أو غيره من املؤشرات
الهيدرولوجية املتاحة حالياً .ويستطيع املؤشر املعياري للهطول خالل  3أشهر في نهاية آب/أغسطس في
حزام الذرة في الواليات املتحدة أن يسجل اجتاهات الهطول خالل املراحل اإلنتاجية الهامة واملراحل املبكرة
لتعبئة حبوب الذرة وفول الصويا .وفي غضون ذلك ،يعطي املؤشر املعياري للهطول خالل  3أشهر في نهاية
أيار/مايو مؤشراً ألحوال رطوبة التربة مع بدء موسم الزراعة.

8
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ومن املهم مقارنة املؤشر املعياري خالل  3أشهر بالنطاقات الزمنية األطول ،إذ ميكن أن حتدث فترة  3أشهر
عادية نسبي ًا أو حتى مطيرة خالل جفاف أطول أج ً
ال لن يكون مرئي ًا إال عبر فترة طويلة .وميكن لتفحص
النطاقات الزمنية األطول أن يحول دون اخلطأ في التفسير الذي يرى أن اجلفاف قد انقضى أمده بينما تكون
الفترة في الواقع هي مجرد فترة مطيرة مؤقتة .ولذلك ،فإن الرصد املستمر واملثابر للجفاف أساسي لتحديد
متى تبدأ حاالت اجلفاف ومتى تنتهي .ويساعد هذا على تفادي “اإلنذارات اخلاطئة” عند بدء حالة اجلفاف
وعند انتهائها .وتوفير مجموعة من “املنبهات” املرتبطة بإجراءات ضمن خطة خاصة باجلفاف ميكن أن
يساعد في كفالة ذلك.
وميكن أن يكون مؤشر الـ  3أشهر مضالً ،شأنه في ذلك شأن مؤشر الشهر الواحد في املناطق التي تكون
جافة عادة أثناء أي فترة  3أشهر .وميكن أن ترتبط املؤشرات املعيارية للهطول السلبية أو اإليجابية إلى حد
كبير مبجاميع هطول ال تختلف كثيراً عن املتوسط .وميكن تفسير هذا احلذر مبناخ البحر األبيض املتوسط
في كاليفورنيا وحول شمالي أفريقيا وجنوبي أوروبا حيث تسقط أمطار قليلة جداً أو ُيتوقع سقوطها على
فترات متميزة من العام .ونظراً ألن هذه الفترات تتسم بسقوط أمطار قليلة ،تكون املجاميع التاريخية املقابلة
صغيرة ،وميكن أن تؤدي انحرافات صغيرة نسبي ًا على كال جانبي املتوسطات إلى مؤشرات ( )SPIsسلبية
أو إيجابية إلى حد كبير .وعلى خالف ذلك ،ميكن أن تكون هذه الفترة الزمنية مؤشراً جيداً لبعض مناطق
املوسميات في مختلف أنحاء العالم.
5.1.3

املؤشر املعياري للهطول خالل  6أشهر

يش َّبه مؤشر الـ  6أشهر الهطول اخلاص بتلك الفترة بفترة الـ  6أشهر ذاتها خالل السجل التاريخي .وعلى سبيل
املثال ،يناظر مؤشر الـ  6أشهر في نهاية أيلول/سبتمبر ،مجموع الهطول في الفترة من نيسان/أبريل إلى
أيلول/سبتمبر في جميع املجاميع املاضية لنفس تلك الفترة.
ويظهر مؤشر الـ  6أشهر االجتاهات الفصلية إلى املتوسطة األجل في الهطول واليزال يعتبر هو األكثر حساسية
إزاء الظروف في هذا النطاق ،من مؤشر باملر .وميكن أن يكون مؤشر الـ  6أشهر فعا ًال جداً في إظهار الهطول
في الفصول املتميزة .وعلى سبيل املثال ،فإن مؤشر  6أشهر في نهاية آذار/مارس يقدم عرض ًا جيداً للغاية عن
كمية الهطول التي سقطت خالل فترة الفصل املطير الهام للغاية من تشرين األول/أكتوبر إلى آذار/مارس
بالنسبة لبعض مناطق البحر األبيض املتوسط .وميكن أن يبدأ أيض ًا ارتباط املعلومات املتأتية من مؤشر الـ 6
أشهر مبستويات غير سوية لتدفقات املجاري املائية ومستودعات التخزين ،رهن ًا باملنطقة والوقت من السنة.
5.1.4

املؤشر املعياري للهطول خالل  9أشهر

يقدم مؤشر الـ  9أشهر بيان ًا بأمناط الهطول بني الفصول خالل نطاق زمني متوسط .ويستغرق ظهور حاالت
ال أو أكثر .وقيم املؤشر املعياري للهطول األدنى من  1.5 -بالنسبة لهذه النطاقات الزمنية
اجلفاف عادة ،فص ً
تكون عادة مؤشراً جيداً على أن للجفاف تأثيراً كبيراً على الزراعة ،وميكن أن يؤثر على قطاعات أخرى
أيضاً .وقد جتد بعض املناطق أن النمط الذي تعرضه خريطة مؤشر باملر يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بخرائط مؤشر الـ
 9أشهر .وبالنسبة ملجاالت أخرى ،يكون مؤشر باملر أوثق ارتباط ًا مبؤشر الـ  12شهراً .وتبدأ هذه الفترة الزمنية
عملية وصل جفاف موسمي قصير األجل بحاالت جفاف أطول أجالً ،قد تصبح هيدرولوجية أو متعددة
السنوات.
5.1.5

مؤشر الـ  12شهر ًا وصو ًال إلى مؤشر الـ  24شهر ًا

يعكس املؤشر في هذه النطاقات الزمنية أمناط الهطول الطويلة األجل .واملؤشر املعياري للهطول خالل 12
شهراً هو مضاهاة للهطول خالل الـ  12شهراً املتعاقبة التي ُسجلت في تلك الـ  12شهراً ذاتها في جميع

البيانات املتاحة للسنوات السابقة .ونظراً ألن هذه النطاقات الزمنية هي النتيجة التراكمية لفترات أقصر قد
ال تنحو نحو اإلجنذاب
يكون الهطول فيها أعلى أو أدنى من املعتاد ،فإن املؤشرات املعيارية للهطول األطول أج ً
صوب الصفر ما لم يحدث اجتاه مطير أو جاف مميز .وترتبط املؤشرات في هذه النطاقات الزمنية عادة بتدفقات
املجاري املائية ،أو مستويات التخزين في املستودعات ،وحتى مبستويات للمياه اجلوفية على نطاقات زمنية
أطول .وفي بعض األماكن ،ترتبط مؤشرات الـ  12شهراً ارتباط ًا أوثق ما يكون مبؤشر باملر ،وميكن للمؤشرين
أن يعكسا أحوا ًال متماثلة.
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املنهجية احلسابية

يحدَّ د املؤشر املعياري للهطول مبعايرة الهطول بالنسبة حملطة معينة بعد تهيئتها لوظيفة حتديد كثافة احتمال
الهطول على النحو الذي وصفه  McKeeوآخرون ( ،)1995 ،1993و EdwardsوMcKeeا(،)1997
وGuttmanا( .)1998وميكن اإلطالع على وصف كامل لإلجراء احلسابي للمؤشر  SPIفي مؤلف McKee
وآخرون ( )1995 ،1993و EdwardsوMcKeeا( .)1997ويرد أدناه وصف للجوانب األساسية في هذا
الصدد حسبما أخذت من مؤلف Edwardsا(.)1997
6.1

منهجية املؤشر املعياري للحساب

•

يستند حساب املؤشر املعياري للهطول بالنسبة ألي مكان على سجل الهطول الطويل األجل لفترة
منشودة .والسجل الطويل األجل هذا مهيأ لتوزيع احتماالت ،يح ّول عندئذ إلى توزيع عادي ،بحيث
يكون متوسط املؤشر املعياري للهطول اخلاص باملكان والفترة املنشودة صفراً ( EdwardsوMcKeeا،
.)1997

•

تدل قيم املؤشر  SPIاإليجابية على هطول أكبر من املتوسط ،والقيم السلبية على هطول أقل من
املتوسط.

•

اجلفاف ،وفق ًا للمؤشر املعياري للهطول ،يبدأ اجلفاف عندما تكون قيمة املؤشر  SPIمساوية أو أدنى من
 ،1.0 -وينتهي اجلفاف عندما تصبح القيمة إيجابية.

6.2

كيف تعمل

•

تتم معايرة الهطول باستخدام وظيفة توزيع احتماالت بحيث ُينظر لقيم املؤشر فعلي ًا باعتبارها انحرافات
معيارية عن املتوسط.

•

يتيح التوزيع املعا َير تقدير الفترات اجلافة واملطيرة على السواء.

•

ميكن استخدام القيم املتراكمة في حتليل شدة اجلفاف (مدى الشدة).

•

ال أمر
تلزم بيانات شهرية متواصلة عن الهطول ملدة  30عام ًا على األقل ،لكن توافر سجالت أطول أج ً
أفضل.

•

الفترات الزمنية الفاصلة للمؤشر  SPIاألقصر من شهر ،واألطول من  24شهراً ،تكون غير موثوقة.

•

املنهجية غير متغيرة في تفسيرها ،من حيث املكان.

•

إن طبيعتها القائمة على االحتماالت (احتمال الهطول املرصود احملول إلى مؤشر) يجعلها أنسب إلدارة
التصدي للمخاطر كما أنها حتفز وتنبه إلى صنع القرار.

7

كيفية احلصول على البرنامج

البرنامج متاح على نظام /Windowsنسخة  PCوميكن تنزيله مجاناً .وميكن اإلطالع على آخر برنامج
للمؤشراSPIا( ،)SPI_SL_6.exeوعلى ملفات عينات كتلك التي توصف أدناه وتعليمات الستخدام نظام
Windowssا ،PC/على العنوان التاليhttp://drought.unl.edu/MonitoringTools/DownloadableSPIPro� .
.gram.aspx

وميكن للبرنامج أن يحسب عدداً يصل إلى  6نوافذ زمنية للمؤشر  SPIفي وقت واحد بالنسبة ألي مكان.
وقد ُج ّمع في  C++بالنسبة للحواسيب الشخصية ،ويشمل جميع املكتبات.
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كيفية تشغيل البرنامج على نظام Windows

لتشغيل البرنامج على نظام  ،Windowsيرجى ببساطة اتباع اخلطوات املبينة أدناه:
-1

انشئ ملف مدخالت كما في املثال التالي ،يتضمن بيانات عن الهطول من  ،Falls Cityنبراسكا:

وينبغي جلميع امللفات اتباع هذا الشكل الذي يتضمن ثالثة أعمدة تبني ،على التوالي ،السنة والشهر
وقيمة الهطول الشهري .وينبغي إدراج عنوان هو عادة اسم احملطة في أعلى ملف املدخالت وإال فسوف ينتج
البرنامج ملف ناجت خاو .وينبغي أال يشمل مجموع الهطول أرقام ًا عشرية ،كما ميكن أن ُيحسب بالبوصات
أو امللليمترات.
مالحظة :ينبغي إيالء اهتمام إلى املسافات بني األعمدة ،والبيانات غير املتوافرة في ملف املدخالت .وإذا
كانت قيمة الهطول الشهري غير متاحة بالنسبة لشهر أو أشهر معينة ،ينبغي استخدام رقم  99 -لقيمة
البيانات غير املتاحة .وال تستخدم ورقة ذات مساحات خالية في عمود الهطول .والصفر هو قيمة صحيحة
لألشهر اجلافة عادة في املناطق القاحلة أو في األماكن التي تتسم بفصول مطيرة أو جافة مميزة .والوضع املثالي
هو أن يطلب املرء ،على األقل ،بيانات شهرية/أسبوعية ملدة  30عام ًا لتوفير قدر من الثقة في اإلحصاءات،
وهو أمر ينطبق على معظم املؤشرات لدى تقييم أي مناخيات خاصة باجلفاف في مكان معني أو منطقة
معينة.
وميكن إنتاج ملفات املدخالت من برنامج  Excelأو أي محرر آخر للنصوص ،لكن ينبغي إعادة تسميته مع
إضافة  .corقبل تنفيذ البرنامج.
-2
ُيرجى النقر على اليمني نقرة واحدة على ملف  SPI_SL_6.exeوتخزينه .ثم نفذ (بنقرة مزدوجة)
البرنامج ،واتبع التعليمات الواردة في النافذة اخلاصة بقائمة املعلومات.
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اختر عدد الفترات الزمنية للمؤشر املعياري للهطول التي يرجى حسابها:

 - 4حدد الفترات الزمنية للمؤشر املعياري للهطول التي يراد حسابها .وفي املثال املقدم أدناه ،سيولّد
ِ
املستخدم خمس فترات زمنية أو نوافذ للمؤشر املعياري للهطول تشمل :مؤشرات معيارية للهطول في مدة
شهر واحد ،و 3أشهر ،و 6أشهر ،و 9أشهر ،و 12شهراً:

12
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 - 5أدخل مدخل واسم ملف ناجت .ويوصى باتباع نظام تسمية يعكس حتليالت املؤشر املعياري للهطول
التي يتعني تنفيذها من أجل أن تكون نتائج كل حتليل مستقلة:

ميكن إعطاء أي اسم مللف النواجت ،لكن ينبغي أن يكون له امتداد بـ  .datويوضع في حافظة امللفات ذاتها
التي يوجد فيها امللف الذي يجري تنفيذه.
وميكن معاجلة النتائج بلوحة مالحظات  Microsoftأو أي نص آخر أو برمجية أخرى ملعاجلة الكلمات.
ُرسم بيانات النواجت أو تخطط بياني ًا
وتخزن هذه امللفات باعتبارها ملفات نصوص  . MS_DOS ASCIIثم ت َ
أو ترسم في خريطة بأي طريقة.
ويوصف أدناه ملف لعينة ناجت ملدينة  ،Fall Cityنبراسكا .وقد أنشئ ملف املدخالت لتحليل املؤشرات
املعيارية للهطول في مدة شهر واحد و 3أشهر ،و 6أشهر و 9أشهر و 12شهراً .وتظهر القيم املقابلة في األعمدة
الثالث والرابع واخلامس والسادس والسابع:
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مالحظة :إن قيمة  99.00 -ال تدل على أي بيانات ناقصة في هذه احلالة ،إمنا تعكس ببساطة أن املرء ال ميكنه،
على سبيل املثال ،في العمود الرابع احلصول على قيمة املؤشر املعياري للهطول في فترة  3أشهر إال إذا كان هناك
مؤشر واحد معياري للهطول في مدة  3أشهر في الفترة التي يغطيها السجل .وينطبق الشيء ذاته على العمود
األخير عندما ال يرى املرء مؤشراً  SPIفي فترة  12شهراً حتى كانون األول/ديسمبر  ،1949أو الشهر الثاني عشر
املتاح للحساب .ويصبح هذا هو أول مؤشر معياري للهطول ( )SOIفي فترة  12شهراً يتم إنتاجه.
-9

تخطيط القدرات

حتسب وتخطط بلدان كثيرة بصفة منتظمة املؤشر املعياري للهطول وغيره من مؤشرات اجلفاف أو معلمات
األرصاد اجلوية .ويرد أدناه استعراض عام لل ُنهج التي تستخدم غالب ًا في رسم خرائط أدلة اجلفاف.
هناك سبل عديدة من مثل األدلة واملؤشرات املعيارية للجفاف لرسم خرائط متغيرات األرصاد اجلوية ،لتخطيط
متغيرات األرصاد اجلوية .وينشأ معظم البيانات املتعلقة باجلفاف كنقاط إسناد (“تستند إلى محطة” أو
“موقع محدد”) .وهذه البيانات تفيد األغراض املنشودة منها ،بيد أنه غالب ًا ما يكون إدراج البيانات في
شكل خريطة هو أفضل وسيلة لتوصيل رسالة تستند إلى سياق جغرافي ،إلى صانع القرار الذي يحاول فهم
مدى شدة اجلفاف ونطاقه املكاني .وميكن وضع نقطة اإلسناد على خريطة ،وميكن توفير نواجت أو سمات
مستمدة من ذلك املوقع للحصول على معلومات إضافية .وميكن أن يشمل هذا ،على سبيل املثال ،مخطط
سالسل زمنية للدليل أو املؤشر .والقيد الذي يعاني منه هذا املستوى من التفصيل املكاني هو أن املعلومات
املتعلقة مبا يحدث بني النقاط ال تكون متوافرة.
وميكن استخدام طائفة متنوعة من التقنيات إلنتاج خريطة مستمرة للجفاف في األحوال اجلوية .وتنتج إحدى
ال داخلياً) من القيم املقدرة في أماكن تقع بني مواقع وتستند إلى
هذه التقنيات سطح ًا مستوفى (مستكم ً
العالقات الرياضية للدليل أو املؤشر بني نقاط اإلسناد األصلية .وينتج هذا غالب ًا خريطة تظهر “طبيعية” ،لكنها
ماتزال تستند إلى البيانات املتأتية من نقاط محددة وال تكون دقيقة إال مبقدار دقة البيانات األصلية وتقنية
االستكمال الداخلي .وال ميكن استخدام نهج استكمال داخلي وحيد في جميع احلاالت ،وتشمل أكثر هذه
التقنيات شيوع ًا في االستخدام ،تقنيات  ،Krigingو ،Splineوتقنية التقدير العكسي للمسافة (.)IDW
ولكل من تقنيات االستكمال الداخلي ميزاته وعيوبه .فبعض التقنيات أكثر دقة من بعضها اآلخر لكنها
تستغرق وقت ًا أطول في إنتاج النواجت املنشودة .أما طريقة  Krigingالتي يعود منشأها إلى التطبيقات
اجليولوجية وصناعات التعدين فتفترض أن هناك عالقة بني النقاط ليست عشوائية ،وأنها تتغير عبر
املساحات .وتستخدم طريقة  Splineعندما يكون تخفيض املنحنى الكلي للسطح إلى أدنى حد ،كبيراً.
ويستخدم التقدير العكسي للمسافة ( )IDWعندما تكون نقاط اإلسناد متفرقة لكنها كثيفة مبا يكفي
لتمثيل االختالفات احمللية .ويحدد وزن البيانات ،حسبما ينطوي االسم على ذلك ،لتحبيذ البيانات األقرب
مكاني ًا إلى النقطة التي تتم معاجلتها.
وتتمثل تقنية أخرى استخدمت في رصد ورسم خرائط اجلفاف في األحوال اجلوية في وضع نقاط اإلسناد في
خاليا شبكية .وميكن أن يعود منشأ هذه البيانات أيض ًا إلى مصادر محمولة جواً أو رادارات ،أو مصادر ساتلية.
وتظهر نواجت البيانات الشبكية هذه أقل “طبيعية” من النواجت املستكملة داخلياً ،لكنها أسهل استخدام ًا ألغراض
املقارنة بسبب األحجام العامة للخاليا الشبكية .فهذه اخلاليا ميكن أن تختلف حجم ًا من درجات نزو ًال إلى متر
(أمتار) رهن ًا باملصدر وبالتطبيق الالزم .وتتنوع أيض ًا في تواترها الزمني ،ففترات العودة تتراوح بني فترات يومية
(أو عدة مرات في اليوم) إلى أسبوعية أو أطول .وفي الواليات املتحدة ،تصبح النواجت الشبكية املتحققة من
رصد جفاف األحوال اجلوية أكثر شيوع ًا بكثير ،بينما في مناطق أخرى ،السيما في أفريقيا هناك تاريخ طويل
الستخدام املعلومات الشبكية لتحديد األحوال املتعلقة باجلفاف .وقد استخدم نظام اإلنذار املبكر باملجاعة
( )FEWSوشبكات مماثلة ،البيانات الشبكية في حتليالتها .وتوجد أمثلة متعددة للنواجت الشبكية اخلاصة
باجلفاف في األحوال اجلوية في أستراليا ،والصني ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة.
وإلعداد ناجت خريطة شبكية ،جتمع نقاط اإلسناد في حتليل للخاليا الشبكية يختار لذلك املنتج باستخدام عالقة
رياضية .ثم ينشأ سطح مستكمل داخلي ًا بني اخلاليا الشبكية (وليس نقاط اإلسناد) .وعلى سبيل املثال ،يقوم
املركز املناخي اإلقليمي للسهول العليا ،في شراكة مع املركز الوطني للتخفيف من آثار اجلفاف برسم خريطة
للمؤشر املعياري للهطول على أساس يومي على نطاق الوالية والنطاق اإلقليمي الوطني عبر الواليات املتحدة.
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املصدر :املركز املناخي اإلقليمي للسهول العليا في الواليات املتحدة.

مثال ملؤشر معياري للهطول في فترة  3أشهر ( 1أيار/مايو  31 – 2011متوز/يوليو )2011
تُنتج خرائط املؤشر املعياري للهطول باستخدام نظام التحليل والعرض الشبكي ( )GrADSوتستوفى
البيانات املجزأة للمؤشر املعياري للهطول اخلاص باحملطة باستخدام حتليل  Cressmanاملوضوعي ذي مديات
التأثير التي تبلغ  .1 ،2 ،4 ،7 ،10وتبلغ االستبانة الشبكية  0.4درجة .وتنتج اخلرائط الكنتورية الشبكية
على الصعد الوطني واإلقليمي وصعيد الواليات ملنطقة السهول العليا .ويطبق بالنسبة للخرائط الوطنية،
إسقاط مجسامي قطبي شمالي ( .)npsوتستخدم اخلرائط اإلقليمية وخرائط الواليات ،إسقاط خط عرض/
خط طول ( )lat/lonمع االحتفاظ بنسبة الطول إلى العرض .وميكن اإلطالع على هذا السطح والنواجت
املتولدة منه على العنوان التالي.http://www.hprcc.unl.edu/maps/current :
ويعتمد النجاح في رسم خرائط جفاف األحوال اجلوية على نوعية البيانات .وحتدد نوعية بيانات أدلة
ومؤشرات اجلفاف عدة عوامل ،مبا في ذلك توافر البيانات ،وتوقيت التسجيل ،ونوعية البيانات التاريخية
في احملطة ،ونقل البيانات قرب الوقت الفعلي ،وصيانة شبكة احملطة ،والقدرة على قياس الهطول في درجات
احلرارة الباردة ،السيما في األماكن الشمالية أو األلبية .ويتعلق بعض هذه املسائل بالقدرة على توفير البيانات
بطريقة مناسبة التوقيت وهو أمر ميكن أن تكون له أهميته الكبيرة للغاية فيما يتعلق باجلفاف في األحوال
اجلوية .وأخيراً ،تؤدي كثافة البيانات دوراً ضخم ًا في االستبانة املكانية التي ميكن حتقيقها في رسم خرائط
اجلفاف .ويتمثل أحد أضخم التحديات برسم خرائط اجلفاف في األحوال اجلوية في محاولة حتقيق ومواءمة
االستبانة املكانية التي يحتاجها ،ويطلبها ،صانع القرار ،باملعلومات املتوافرة اليوم .ويرتبط هذا القيد بكثافة
بيانات نقاط اإلسناد التي قد ال تكون متاحة باالستبانة املنشودة من جانب صانعي القرار .وبسبب هذا
التحدي ،فإن الوعد بإمكانية إنتاج نواجت تقوم على االستشعار عن بعد أمر مشجع للغاية .فبعض نواجت
االستشعار عن بعد ميكن أن توفر بيانات ذات استبانات مكانية في املناطق التي تكون فيها بيانات اإلسناد
املوقعية ضئيلة نسبي ًا وغير موثوقة .وقد أدمج معظم النواجت الساتلية بالفعل في خلية شبكية (أو “)”pixel
على النحو الوارد وصفه آنفاً .وفي الواليات املتحدة ،يجري تطوير بعض النواجت حالي ًا لالستفادة من مزيج
من البيانات املستمدة من احملطات والبيانات املستشعرة عن بعد .وتستخدم البيانات املتأتية من احملطات
للمساعدة في تدقيق بيانات االستشعار عن بعد ،واخلرائط “الهجينة” الناجتة عن ذلك تتسم بدرجة أعلى
من الدقة.
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ومتثل املسائل الطوبوغرافية ،السيما املسائل املتعلقة باجلبال والتغيرات السريعة في التضاريس األرضية حتدي ًا
حقيقي ًا عند رسم خرائط اجلفاف في األحوال اجلوية .وهناك سببان لذلك ،األول هو أن كثافة البيانات تنحو
نحو االنخفاض في املناطق اجلبلية ،والثاني هو أن منهجيات االستكمال الداخلي تستند غالب ًا إلى ارتباطات،
فالعالقة بني املناطق املجاورة فيما يتعلق باجتاهات الهطول تنحو نحو االنقطاع بصفة خاصة في املناطق التي
تتغير فيها التضاريس األرضية بسرعة ،وبدرجة كبيرة .ونتيجة لذلك ،فإن األسطح السلسة املستكملة
داخلي ًا على ناجت خريطة نهائية قد ال يضاهي على نحو واقعي املتغير الطبيعي ،السيما األدلة واملؤشرات
املتعلقة بالهطول.
وبسبب جميع التعقيدات املتضمنة في البيانات اخلاصة باجلفاف في األحوال اجلوية ،وسمات تقنيات رسم
اخلرائط ،من املهم أن يدرج صانع القرار هذه العوامل عند تفسير اخلرائط التي تصور شدة اجلفاف ونطاقه
املكاني.
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