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الﻤﻨﻈﻤة الﻌالﻤﯿة لﻸرﺻاد الﺠﻮﯾة ) (WMOوﻛالة مﺘﺨﺼﺼة تابعة لﻸمﻢ الﻤﺘﺤﺪة .وھﻲ صﻮت مﻨﻈﻮمة اﻷمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة ذو الﺤﺠﯿة بﺨﺼﻮص ﺣالة وﺳلﻮك الﻐﻼف الﺠﻮي لﻸرض وتﻔاﻋلﮫ مع اﻷراﺿﻲ والﻤﺤﯿﻄات ،والﻄقﺲ
والﻤﻨاخ الﻨاجﻤﯿﻦ ﻋﻦ ھﺬا الﺘﻔاﻋﻞ ،وتﻮزيع الﻤﻮارد الﻤاﺋﯿة الﻨاتﺞ ﻋﻦ ذلﻚ .وتﻀﻢ الﻤﻨﻈﻤة ) WMO) 191ﻋﻀﻮاً
مﻦ الﺪول واﻷﻗالﯿﻢ.
www.wmo.int

الﺸﺮاكة الﻌالﻤﯿة لﻠﻤﯿاه ) (GWPﺷﺒﻜة دولﯿة تﺘﻤﺜﻞ رؤيﺘها ﻓﻲ تﺤقﯿﻖ اﻷمﻦ الﻤاﺋﻲ ﻓﻲ أنﺤاﺀ العالﻢ .ومهﻤة ھﺬه
الﺸﺮاﻛة ھﻲ تعﺰيﺰ ﺣﻮﻛﻤة وإدارة مﻮارد الﻤﯿاه لﺘﺤقﯿﻖ الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة والعادلة .وﺷﺒﻜة الﺸﺮاﻛة العالﻤﯿة للﻤﯿاه
) (GWPمﻔﺘﻮﺣة أمام جﻤﯿع الﻤﻨﻈﻤات الﺘﻲ تعﺘﺮف بﻤﺒﺪأ اﻹدارة الﻤﺘﻜاملة لﻤﻮارد الﻤﯿاه الﺬي تﺆيﺪه الﺸﺒﻜة.
www.gwp.org

الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨﻲ لﻠﺘﺨفﯿﻒ مﻦ آﺛار الﺠفاف ) (NDMCالﺬي أنﺸﺄتﮫ جامعة نﺒﺮاﺳﻜا  -لﯿﻨﻜﻮلﻦ ﻓﻲ ﻋام  ،1995يﺴاﻋﺪ
اﻷﺷﺨاص والﻤﺆﺳﺴات ﻋلى وﺿع وتﻨﻔﯿﺬ تﺪابﯿﺮ للﺤﺪ مﻦ ھﺸاﺷة أوﺿاع الﻤﺠﺘﻤع إزاﺀ الﺠﻔاف ،مع الﺘﺸﺪيﺪ
باﻷﺣﺮى ﻋلى الﺘﺄھﺐ للﻤﺨاﻃﺮ وإدارتها ً
بﺪال مﻦ إدارة اﻷزمات .ويﺘعاون الﻤﺮﻛﺰ ) (NDMCمع الﻜﺜﯿﺮ مﻦ
الﻮﻛاالت االتﺤادية ،ووﻛاالت الﻮاليات ،والﻮﻛاالت الﺪولﯿة.
www.drought.unl.edu

بﺮنامج اإلدارة الﻤﺘﻜامﻠة لﻠﺠفاف ) (IDMPأﻃلقﺘﮫ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ) (WMOوالﺸﺮاﻛة العالﻤﯿة
للﻤﯿاه ) (GWPﻓﻲ االجﺘﻤاع الﺮﻓﯿع الﻤﺴﺘﻮى بﺸﺄن الﺴﯿاﺳات الﻮﻃﻨﯿة للﺠﻔاف الﺬي ﻋُ قﺪ ﻓﻲ آذار/مارس .2013
ويعﻤﻞ الﺒﺮنامﺞ مع ﻃاﺋﻔة واﺳعة مﻦ الﺸﺮﻛاﺀ بهﺪف دﻋﻢ أصﺤاب الﻤﺼلﺤة ﻋلى جﻤﯿع الﻤﺴﺘﻮيات .ويﺰوّد
الﺒﺮنامﺞ ) (IDMPﺷﺮﻛاﺀه بﺘﻮجﯿهات بﺸﺄن الﺴﯿاﺳات واﻹدارة مﻦ ﺧﻼل إنﺘاج معلﻮمات ﻋلﻤﯿة بﻄﺮيقة مﻨﺴقة
ﻋالﻤﯿاً وتقاﺳﻢ أﻓﻀﻞ الﻤﻤارﺳات والﻤعارﻓة بﺸﺄن اﻹدارة الﻤﺘﻜاملة للﺠﻔاف .وھﻮ يﺴاھﻢ ﻓﻲ اﻹﻃار العالﻤﻲ
للﺨﺪمات الﻤﻨاﺧﯿة ) ،(GFCSال ﺳﯿﻤا ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻤﺠاالت اﻷولﻮية لﻺﻃار الﻤﺘﻤﺜلة ﻓﻲ الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث،
والﻤﯿاه والﺰراﻋة ،واﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ .وھﻮ يﺴعى بالﺬات إلى دﻋﻢ اﻷﻗالﯿﻢ والﺒلﺪان ﻓﻲ وﺿع ﺳﯿاﺳات بﺸﺄن الﺠﻔاف
تﺘﺴﻢ بﻄابع اﺳﺘﺒاﻗﻲ أﻛﺒﺮ وﻓﻲ اﺳﺘﺤﺪاث آلﯿات أﻗﺪر ﻋلى الﺘﻨﺒﺆ .ويﻤﺜﻞ ھﺬا الﺪلﯿﻞ مﺴاھﻤة ﻓﻲ تﺤقﯿﻖ ھﺬا الهﺪف.
www.droughtmanagement.info
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مﻼﺣﻈة لﻠﻘارئ:
ھﺬا الﻤﻄﺒﻮع جﺰﺀ مﻦ ”ﺳلﺴلة اﻷدوات والﻤﺒادئ الﺘﻮجﯿهﯿة لﻺدارة الﻤﺘﻜاملة للﺠﻔاف“ ،الﺘﻲ يقﻮم بﺮنامﺞ اﻹدارة الﻤﺘﻜاملة
للﺠﻔاف ) (IDMPبﺘﺠﻤﯿعها .ويﺴﺘﻨﺪ دلﯿﻞ الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف إلى الﻤﺆلﻔات الﻤﺘاﺣة ويﺴﺘﺨلﺺ اﺳﺘﻨﺘاجات
مﻦ اﻷﻋﻤال ذات الﺼلة بالﻤﻮﺿﻮع ﺣﯿﺜﻤا أمﻜﻦ .ويلﺒﻲ الﺪلﯿﻞ اﺣﺘﯿاجات الﻤﻤارﺳﯿﻦ وصانعﻲ الﺴﯿاﺳات .ويُعﺘﺒﺮ الﻤﻄﺒﻮع
مﺮجعاً /مادة مﻮارد للﻤﻤارﺳﯿﻦ ولﯿﺲ بﺤﺜاً أﻛاديﻤﯿاً.

وھﺬا الﻤﻄﺒﻮع ”وﺛﯿقة تﺪاولﯿة“ وﺳﯿﺠﺮي تﺤﺪيﺜﮫ اﺳﺘﻨاداً إلى تﺠارب ﻗﺮاﺋﮫ .والﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﻤﻔﺼلة ﻓﻲ
الﻔﺼﻞ  7مﻦ الﺪلﯿﻞ مﺘاﺣة أيﻀاً ﻋلى اﻹنﺘﺮنﺖ ﻋلى الﻤﻮﻗع  .www.droughtmanagement.infoويﺸﺠع بﺮنامﺞ اﻹدارة
الﻤﺘﻜاملة للﺠﻔاف ) (IDMPمﺪيﺮي الﻤﯿاه والﺨﺒﺮاﺀ ذوي الﺼلة العاملﯿﻦ ﻓﻲ مﺠال إدارة ﺣاالت الﺠﻔاف ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ
العالﻢ ﻋلى الﻤﺸارﻛة ﻓﻲ إﺛﺮاﺀ ھﺬا الﻤﻄﺒﻮع .ولهﺬا الﻐﺮض ،نﺘﺸﺮف بﺪﻋﻮتﻜﻢ إلى تقﺪيﻢ تعلﯿقات ومﺪﺧﻼت أﺧﺮى .وﺳﻮف
يُعﺘﺮف ﻋلى الﻨﺤﻮ الﻤﻨاﺳﺐ بالﺘﺄلﯿﻒ وبالﻤﺴاھﻤات .ويﺮجى الﺘﻜﺮم بﺘقﺪيﻢ مﺪﺧﻼتﻜﻢ إلى idmp@wmo :تﺤﺖ مﻮﺿﻮع:
’دلﯿﻞ الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف‘.
االﺳﺘﺸهاد:
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للﺠﻔاف ) M. Svobodaو  .(B.A. Fuchsبﺮنامﺞ اﻹدارة الﻤﺘﻜاملة للﺠﻔاف ) ،(IDMPالﺴلﺴلة  2مﻦ اﻷدوات والﻤﺒادئ
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الﺘﺴﻤﯿات الﻤﺴﺘﺨﺪمة ﻓﻲ مﻄﺒﻮﻋات الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ) (WMOومﻄﺒﻮﻋات الﺸﺮاﻛة العالﻤﯿة للﻤﯿاه ) (GWPوﻃﺮيقة
ﻋﺮض الﻤﻮاد ﻓﻲ ھﺬا الﻤﻄﺒﻮع ال تعﻨﻲ بﺄي ﺣال مﻦ اﻷﺣﻮال الﺘعﺒﯿﺮ ﻋﻦ أي رأي مﻦ جانﺐ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوالﺸﺮاﻛة ) (GWPﻓﯿﻤا
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ً
تﻔﻀﯿﻼ لها ﻋلى ﺳﻮاھا مﻤا يﻤاﺛلها ولﻢ يﺮد ذﻛﺮھا أو اﻹﻋﻼن ﻋﻨها.
والﺸﺮاﻛة العالﻤﯿة للﻤﯿاه )(GWP
والﻨﺘاﺋﺞ والﺘﻔﺴﯿﺮات واالﺳﺘﻨﺘاجات الﺘﻲ يقﺪمها مﺆلﻔﻮن بعﯿﻨهﻢ ﻓﻲ مﻄﺒﻮﻋات الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوالﺸﺮاﻛة العالﻤﯿة للﻤﯿاه
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كﻠﻤات ﺷﻜﺮ وتﻘﺪﯾﺮ

دلﯿﻞ الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف ھﻮ مﺒادرة لﺒﺮنامﺞ اﻹدارة الﻤﺘﻜاملة للﺠﻔاف ) ،(IDMPوﻗﺪ أﻋﺪه
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 لﯿﻨﻜﻮلﻦ.أما الﻤﺴاھﻤات والﺘعلﯿقات ﻓقﺪ وردت مﻤﻦ تﺮد أﺳﻤاؤھﻢ أدناه ) ﺣﺴﺐ الﺘﺮتﯿﺐ اﻷبﺠﺪي الﺳﻢ
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 -1مﻘﺪمة
ما ھﻮ ﺳﺒﺐ أھﻤﯿة مﺮاﻗﺒة ﺣاالت الﺠﻔاف؟ إن ﺣاالت الﺠﻔاف جﺰﺀ ﻋادي مﻦ الﻤﻨاخ ،ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ أن تﺤﺪث ﻓﻲ
أي نﻈام مﻨاﺧﻲ ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ العالﻢ ،ﺣﺘى ﻓﻲ الﺼﺤارى والﻐابات الﻤﻄﯿﺮة .وﺣاالت الﺠﻔاف ھﻲ أﺣﺪ أﻛﺜﺮ
ً
تﻜلﻔة مﻦ ﺳﻨة إلى أﺧﺮى؛ وآﺛارھا ﻛﺒﯿﺮة وواﺳعة الﻨﻄاق ،ﻓهﻲ تﺆﺛﺮ ﻋلى ﻗﻄاﻋات اﻗﺘﺼادية
اﻷﺧﻄار الﻄﺒﯿعﯿة
ﻛﺜﯿﺮة وﻋلى أﺷﺨاص ﻛﺜﯿﺮيﻦ ﻓﻲ أي وﻗﺖ مﻦ اﻷوﻗات .واﻵﺛار الﺨﻄﯿﺮة )للﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺘﻀﺮرة بـ( ﺣاالت الﺠﻔاف
تﻜﻮن ﻋاد ًة أﻛﺒﺮ مﻦ تلﻚ الﻤﺘعلقة باﻷﺧﻄار اﻷﺧﺮى ،الﺘﻲ تقﺘﺼﺮ ﻋاد ًة ﻋلى الﺴهﻮل الﻔﯿﻀانﯿة ،أو الﻤﻨاﻃﻖ
الﺴاﺣلﯿة ،أو مﺴارات العﻮاصﻒ ،أو مﻨاﻃﻖ ﻛﺴﻮر القﺸﺮة اﻷرﺿﯿة .وربﻤا ال تﺴهﻞ مﺮاﻗﺒة أي ﺧﻄﺮ آﺧﺮ مﺜلﻤا
تﺴهﻞ مﺮاﻗﺒة ﺣاالت الﺠﻔاف ،وذلﻚ ﻷن بﻂﺀ بﺪﺀ ﺣاالت الﺠﻔاف يﺘﯿﺢ وﻗﺘاً لﻤﺮاﻗﺒة الﺘﻐﯿﺮات الﺘﻲ تﺤﺪث ﻓﻲ
الهﻄﻮل ،ودرجة الﺤﺮارة ،والﺤالة العامة ﻹمﺪادات الﻤﯿاه الﺴﻄﺤﯿة والﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة ﻓﻲ إﻗلﯿﻢ ما .وﻛﺜﯿﺮاً ما تُﺴﺘﺨﺪم
الﻤﺆﺷﺮات أو اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف لﺘﺘﺒﱡع ﺣاالت الﺠﻔاف ،وھﺬه اﻷدوات تﺘﺒايﻦ تﺒعاً لﻺﻗلﯿﻢ والﻤﻮﺳﻢ.
وﺣاالت الﺠﻔاف يﻤﻜﻦ ،مﺜلها مﺜﻞ اﻷﺧﻄار اﻷﺧﺮى ،تﻮصﯿﻔها مﻦ ﺣﯿﺚ ﺷﺪتها ،ومﻮﻗعها ،ومﺪتها ،وتﻮﻗﯿﺘها .وﻗﺪ
تﻨﺸﺄ ﺣاالت الﺠﻔاف مﻦ ﻃاﺋﻔة مﺘﻨﻮﻋة مﻦ العﻤلﯿات الﻤﺘعلقة باﻷﺣﻮال الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة الﺘﻲ تﺨﻤﺪ الهﻄﻮل
ّ
أجﻒ ﻛﺜﯿﺮاً مﻦ الﻤعﺘاد أو
و/أو تﺤﺪ مﻦ تﻮاﻓﺮ الﻤﯿاه الﺴﻄﺤﯿة أو الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة ،مﻤا يﺆدي إلى نﺸﻮﺀ أوﺿاع
تﺤ ّﺪ مﻦ تﻮاﻓﺮ الﺮﻃﻮبة إلى ﺣﺪ يﻤﻜﻦ أن يﻜﻮن ﺿاراً .والﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﺘﻲ تﺮد مﻨاﻗﺸﺘها ﻓﻲ دلﯿﻞ
الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف ھﺬا تﻮﻓﺮ ﺧﯿارات لﺘﺤﺪيﺪ مﺪى ﺷﺪة ھﺬه اﻷﺣﻮال ،ومﻮﻗعها ،وبﺪﺀ مﺪتها،
وتﻮﻗﻔها .ومﻦ الﻤهﻢ مﻼﺣﻈة أن آﺛار ﺣاالت الﺠﻔاف يﻤﻜﻦ أن تﻜﻮن مﺘﺒايﻨة بقﺪر تﺒايﻦ أﺳﺒابها .ﻓﺤاالت الﺠﻔاف ﻗﺪ
تﺆﺛﺮ تﺄﺛﯿﺮاً ﺳلﺒﯿاً ﻋلى الﺰراﻋة واﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ ،وتﻮلﯿﺪ الﻄاﻗة الﻜهﺮماﺋﯿة والﺼﻨاﻋة ،وصﺤة اﻹنﺴان والﺤﯿﻮان،
وأمﻦ ﺳُ ﺒﻞ العﯿﺶ ،واﻷمﻦ الﺸﺨﺼﻲ ) ً
مﺜﻼ ،ﺳﯿﺮ الﻤﺮأة مﺴاﻓات ﻃﻮيلة لﺠلﺐ الﻤﯿاه( ،والﺤﺼﻮل ﻋلى الﺘعلﯿﻢ
) ً
مﺜﻼ ،ﻋﺪم ذھاب الﻔﺘﯿات إلى الﻤﺪرﺳة بﺴﺒﺐ تﺰايﺪ الﻮﻗﺖ الﺬي يقﻀﯿﻨﮫ ﻓﻲ جلﺐ الﻤﯿاه( .وھﺬه اﻵﺛار تﺘﻮﻗﻒ ﻋلى
الﺴﯿاﻗات االجﺘﻤاﻋﯿة  -االﻗﺘﺼادية الﺘﻲ تﺤﺪث ﻓﯿها ﺣاالت الﺠﻔاف ،مﻦ ﺣﯿﺚ مﻦ أو ما الﺬي يﺘعﺮض لﺤاالت
الﺠﻔاف وأوجﮫ الهﺸاﺷة الﻤﺤﺪدة للﻜﯿانات الﻤعﺮّ ﺿة .ولﺬا ،ﻓﺈن نﻮع اﻵﺛار الﻤﺘعلقة بﻤﺮاﻗﺒة ﺣالة جﻔاف معﯿﻨة
وﺳﯿاق اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بها ﻛﺜﯿﺮاً ما يﻜﻮن اﻋﺘﺒاراً ﺣاﺳﻢ اﻷھﻤﯿة ﻓﻲ تﺤﺪيﺪ اﺧﺘﯿار مﺆﺷﺮات الﺠﻔاف.
ويﺘﻤﺜﻞ أﺛﺮ الﺠﻔاف ﻓﻲ ﺧﺴارة ملﺤﻮﻇة أو تﻐﯿﺮ ملﺤﻮظ ﻓﻲ وﻗﺖ مﺤﺪد بﺴﺒﺐ الﺠﻔاف .وتﺸﻤﻞ إدارة مﺨاﻃﺮ
الﺠﻔاف تقﯿﯿﻢ اﻷﺧﻄار ،والﺘعﺮّ ض ،وھﺸاﺷة اﻷوﺿاع ،واﻵﺛار ،ونﻈاماً لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بالﺠﻔاف )(DEWS
)الﻤﺮاﻗﺒة والﺘﻨﺒﺆ ،انﻈﺮ اﻹﻃار  ،(1والﺘﺄھﺐ والﺘﺨﻔﯿﻒ )الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ) ،(WMOواتﻔاﻗﯿة اﻷمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة لﻤﻜاﻓﺤة الﺘﺼﺤﺮ ) (UNCCDومﻨﻈﻤة اﻷﻏﺬية والﺰراﻋة ) .(FAO)، 2013ومﻦ الﻤهﻢ أن تعﻜﺲ وتﻤﺜّﻞ
الﻤﺆﺷﺮات أو اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة بﺪﻗة اﻵﺛار الﺘﻲ يﺠﺮي الﺘعﺮض لها أﺛﻨاﺀ ﺣاالت الﺠﻔاف .ومع تﻄﻮر ﺣاالت
الﺠﻔاف ،ﻗﺪ تﺘﺒايﻦ اﻵﺛار ﺣﺴﺐ اﻹﻗلﯿﻢ وﺣﺴﺐ الﻤﻮﺳﻢ.
وﻗﺪ تﺘﻄلﺐ مﺮاﻗﺒة الﺠﻮانﺐ الﻤﺨﺘلﻔة للﺪورة الهﯿﺪرولﻮجﯿة ﻃاﺋﻔة مﺘﻨﻮﻋة مﻦ الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة .ومﻦ
الﻤﺴﺘﺤﺴﻦ مﻮاﺀمة ھﺬه الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام ومﻀاھاتها بﺂﺛار اﻷﺣﻮال الﻨاﺷﺌة ﻋلى أرض الﻮاﻗع والقﺮارات
اﻹدارية الﺘﻲ يﺘﺨﺬھا مﺨﺘلﻒ اﻷﻓﺮاد والﺠﻤاﻋات والﻤﻨﻈﻤات .ومع أن نُﻈﻢ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بالﺠﻔاف ) (DEWSال
تعﻨى ﻓﻲ نهاية اﻷمﺮ إال باﻵﺛار ،ﻓﺈن تقﯿﯿﻢ آﺛار الﺠﻔاف تﻔﺘقﺪه ﻛﺜﯿﺮ مﻦ نﻈﻢ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بالﺠﻔاف الﻤﺴﺘﺨﺪمة
ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ العالﻢ ﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﺤاﺿﺮ .وتقﯿﯿﻢ اﻵﺛار ّ
معقﺪ ،لﻮجﻮد ﻋﻮامﻞ اجﺘﻤاﻋﯿة  -اﻗﺘﺼادية أﺧﺮى
ﻏﯿﺮ الﻄﺒﯿعة الﻔﯿﺰياﺋﯿة لﺤاالت الﺠﻔاف تﺆﺛﺮ ﻋلى مﺴﺘﻮيات وأنﻮاع اﻵﺛار الﻤﺘﺼلة بالﺘعﺮض للﺠﻔاف وھﺸاﺷة
اﻷوﺿاع إزاﺀه .وﻓهﻢ الﻜﯿﻔﯿة الﺘﻲ تﺆﺛﺮ بها ﺣاالت الﺠﻔاف ﻋلى الﺒﺸﺮ والﻤﺠﺘﻤعات وﻗﻄاﻋات اﻷﻋﻤال أو
القﻄاﻋات االﻗﺘﺼادية أمﺮ أﺳاﺳﻲ التﺨاذ ﺧﻄﻮات للﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ آﺛارھا ﻓﻲ الﻤﺴﺘقﺒﻞ.

ُنﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بﺤاالت الﺠفاف
تهﺪف نُﻈﻢ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بﺤاالت الﺠﻔاف ﻋاد ًة إلى تﺘﺒﱡع وتقﯿﯿﻢ وتقﺪيﻢ الﻤعلﻮمات الﻼزمة الﻤﺘعلقة باﻷﺣﻮال
واالتﺠاھات الﻤﻨاﺧﯿة والهﯿﺪرولﻮجﯿة ﻹمﺪادات الﻤﯿاه .ويﻜﻮن لﺘلﻚ الﻨُﻈﻢ ﻓﻲ الﻮﺿع الﻤﺜالﻲ مﻜﻮّن مﺮاﻗﺒة
)يﺸﻤﻞ اﻵﺛار( ومﻜﻮّن تﻨﺒﺆ .والهﺪف ھﻮ تﻮﻓﯿﺮ معلﻮمات ﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﻤﻨاﺳﺐ ﻗﺒﻞ أو أﺛﻨاﺀ الﺒﺪاية الﻤﺒﻜﺮة
للﺠﻔاف للﺤﻔﺰ ﻋلى اتﺨاذ إجﺮاﺀات )ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ آلﯿات زنادية تﻨﻄلﻖ ﻋﻨﺪ بلﻮغ مﺴﺘﻮيات مﺤﺪدة( ﻓﻲ إﻃار
ﺧﻄة ﻹدارة مﺨاﻃﺮ الﺠﻔاف ﻛﻮﺳﯿلة للﺤﺪ مﻦ اﻵﺛار الﻤﺤﺘﻤلة .ويُعﺘﺒﺮ اتﺒاع نهﺞ مﺘﻜامﻞ ودﻗﯿﻖ أمﺮاً ﺣﯿﻮياً
لﻤﺮاﻗﺒة ﺧﻄﺮ يﺒﺪأ بﺒﻂﺀ مﻦ ھﺬا القﺒﯿﻞ.
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وﻓﻲ أﻋقاب نﺸﺮ تقﺮيﺮ الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻋﻦ الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة ،(IPCC)، 2012
أصﺒﺤﺖ مﺴﺄلة الﺘﺤﺪيﺪ الﻜﻤﻲ للﺨﺴاﺋﺮ واﻷﺿﺮار الﻨاجﻤة ﻋﻦ ﻇﻮاھﺮ الﻤﻨاخ الﻤﺘﻄﺮﻓة مﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣاالت الﺠﻔاف
ھامة لﺘﻨﻔﯿﺬ الﺴﯿاﺳات ،ال ﺳﯿﻤا ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺠﺪول أﻋﻤال اتﻔاﻗﯿة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃارية بﺸﺄن تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ.
وإﺿاﻓة إلى ذلﻚ ،وبﺴﺒﺐ ﺿﺨامة ﺧﺴاﺋﺮ الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة بالﺠﻔاف ،ﺳﯿﻜﻮن تﺤﺴﯿﻦ مﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف وإدارتﮫ
أمﺮاً أﺳاﺳﯿاً لﺘﻨﻔﯿﺬ إﻃار ﺳﯿﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث للﻔﺘﺮة  2030-2015وأھﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة .وتﻤﺜﻞ
الﻤﺮاﻗﺒة الﻔعالة والﺪﻗﯿقة لﻤﺆﺷﺮات اﻷﺣﻮال الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة م ً
ُﺪﺧﻼ أﺳاﺳﯿاً لﺘﺤﺪيﺪ الﻤﺨاﻃﺮ ،ولﻨُﻈﻢ اﻹنﺬار
الﻤﺒﻜﺮ بالﺠﻔاف ) ،(DEWSsوﻹدارة اﻵﺛار القﻄاﻋﯿة .وﻓﻲ ﺿﻮﺀ ھﺬا ،اﻋﺘﻤﺪ الﻤﺆتﻤﺮ العالﻤﻲ الﺴابع ﻋﺸﺮ
لﻸرصاد الﺠﻮية ،الﺬي ﻋقﺪ ﻓﻲ ﺣﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ  ،2015القﺮار  :9مﺤ ﱢﺪدات ﻓهﺮﺳة ﻇﻮاھﺮ الﻄقﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ
الﻤﺘﻄﺮﻓة .وﻗﺪ اﺳﺘُهلﺖ ﻋﻤلﯿة بﻤﻮجﺐ ھﺬا القﺮار لﻮﺿع معايﯿﺮ للﻤعلﻮمات الﻤﺘﺼلة باﻷﺧﻄار والﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘعلقة
بالﻄقﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ والﻄقﺲ الﻔﻀاﺋﻲ وﻏﯿﺮھا مﻦ اﻷﺧﻄار والﻤﺨاﻃﺮ الﺒﯿﺌﯿة ذات الﺼلة ،وأﻋﻄى القﺮار
أولﻮية ﻹﻋﺪاد مﺤ ﱢﺪدات لﻔهﺮﺳة ﻇﻮاھﺮ الﻄقﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ الﻤﺘﻄﺮﻓة .وﺳﯿﻤﺜّﻞ ھﺬا الﺪلﯿﻞ مﺴاھﻤة ھامة ﻓﻲ
ھﺬه الﺠهﻮد.
الﻐﺮض مﻦ ھﺬا الﺪلﯿﻞ ھﻮ تﻐﻄﯿة بﻌﺾ أكﺜﺮ الﻤﺆﺷﺮات /اﻷرﻗام الﻘﯿاسﯿة لﻠﺠفاف ﺷﯿﻮﻋاً الﺘﻲ ﯾﺠﺮي
تﻄﺒﯿﻘها ﻓﻲ جﻤﯿﻊ الﻤﻨاﻃﻖ الﻤﻌﺮﺿة لﻠﺠفاف ،بهﺪف تﻌﺰﯾﺰ ُنﻈﻢ الﻤﺮاﻗﺒة واإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ وتﻘﺪﯾﻢ
الﻤﻌﻠﻮمات الﺪاﻋﻤة لﺴﯿاسات إدارة الﺠفاف وخﻄﻂ الﺘﺄھﺐ لﮫ الﻘاﺋﻤة ﻋﻠﻰ الﻤﺨاﻃﺮ .وھﺬه الﻤفاھﯿﻢ
والﻤﺆﺷﺮات /اﻷرﻗام الﻘﯿاسﯿة مﺒﯿﻨة أدناه ﻓﯿﻤا ﯾُﻌﺘﺒﺮ وﺛﯿﻘة تﺪاولﯿة سﻮف تﺘﻄﻮر وتﻀﻢ مﺆﺷﺮات
وأرﻗاماً ﻗﯿاسﯿة جﺪﯾﺪة مﻊ ﻇهﻮرھا وتﻄﺒﯿﻘها ﻓﻲ الﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .والﺪلﯿﻞ مﻮجﮫ إلﻰ أولﺌﻚ الﺬﯾﻦ ﯾﺮﯾﺪون
إﻋﺪاد مﺆﺷﺮات وأرﻗاماً ﻗﯿاسﯿة بﺄنفﺴهﻢ ،وكﺬلﻚ إلﻰ أولﺌﻚ الﺬﯾﻦ ﯾﺮﯾﺪون ﻓﺤﺴﺐ الﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
نﻮاتج أُﻋﺪت ﻓﻲ مﻜان آخﺮ واسﺘﺨﺪامها .والﻤﻘﺼﻮد ھﻮ اسﺘﺨﺪامﮫ مﻦ جانﺐ الﻤﻤارسﯿﻦ الﻌامﯿﻦ ﻓﻲ
مﺠال الﺠفاف )مﺜﻞ مﺮاﻓﻖ ووزارات اﻷرﺻاد الﺠﻮﯾة /الهﯿﺪرولﻮجﯿا ،ومﺪﯾﺮي الﻤﻮارد ،وﻏﯿﺮھﻢ
مﻦ ﺻانﻌﻲ الﻘﺮارات ﻋﻠﻰ مﺨﺘﻠﻒ الﻤﺴﺘﻮﯾات( وھﻮ ﯾﺮمﻲ إلﻰ أن ﯾﻜﻮن نﻘﻄة بﺪاﯾة ،تﺒﯿﱢﻦ ما ھﻲ
الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام الﻘﯿاسﯿة الﻤﺘاﺣة والﺠاري اسﺘﺨﺪامها ﻓﻲ الﻤﻤارسة الﻌﻤﻠﯿة ﻓﻲ مﺨﺘﻠﻒ أنﺤاﺀ
ﺻﻤﻢ الﺪلﯿﻞ مﻊ وﺿﻊ ﻋﻤﻠﯿات إدارة مﺨاﻃﺮ الﺠفاف نﺼﺐ الﻌﯿﻨﯿﻦ.
الﻌالﻢ .وإﺿاﻓة إلﻰ ذلﻚ ،ﻓﻘﺪ ّ
ولﻜﻦ ،ھﺬا الﻤﻄﺒﻮع ال ﯾهﺪف إلﻰ الﺘﻮﺻﯿة بـ ’أﻓﻀﻞ‘ مﺠﻤﻮﻋة مﻦ الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام الﻘﯿاسﯿة،
ﻓاخﺘﯿار الﻤﺆﺷﺮات /اﻷرﻗام الﻘﯿاسﯿة ﯾﺴﺘﻨﺪ إلﻰ الﺨﺼاﺋﺺ الﻤﺤﺪدة لﺤاالت الﺠفاف اﻷوﺛﻖ ارتﺒاﻃاً
باﻵﺛار الﺘﻲ تهﻢ أﺻﺤاب الﻤﺼﻠﺤة.
وال يﺤاول ھﺬا الﺪلﯿﻞ معالﺠة الﺘعقﯿﺪات الﻜاملة لﻶﺛار والﻄاﺋﻔة الﻜاملة مﻦ الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة
االجﺘﻤاﻋﯿة  -االﻗﺘﺼادية للﺠﻔاف .وتﺼﻒ الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﻤﺪرجة ﻓﻲ ھﺬا الﺪلﯿﻞ ﺧﺼاﺋﺺ اﻷﺣﻮال
الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة لﺤاالت الﺠﻔاف وال تﻐﻄﻲ ﻋﻮامﻞ اجﺘﻤاﻋﯿة  -اﻗﺘﺼادية وبﯿﺌﯿة ﻛﺘلﻚ الﺘﻲ ﻗﺪ تﻜﻮن الزمة
لﺘقﯿﯿﻢ اﻵﺛار والﻨﺘاﺋﺞ الﻤﺘﺼلة بالﺠﻔاف .إنﻤا الﻤقﺼﻮد بهﺬا الﺪلﯿﻞ ھﻮ أن يﻜﻮن مﺮجعاً ،يﻮﻓﺮ ﻋﺮﺿاً ﻋاماً ودلﯿﻼً
لﻤﺼادر الﺤﺼﻮل ﻋلى مﺰيﺪ مﻦ الﻤعلﻮمات .ويقﻮم بﺮنامﺞ اﻹدارة الﻤﺘﻜاملة للﺠﻔاف ) (IDMPبﺈنﺸاﺀ مﻜﺘﺐ
مﺴاﻋﺪة تﻜﻤﯿلﻲ معﻨﻲ باﻹدارة الﻤﺘﻜاملة للﺠﻔاف.
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مﻦ الﻤهﻢ تعﺮيﻒ الﻤقﺼﻮد بالﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة

للﺠﻔاف.

الﻤﺆﺷﺮات ھﻲ مﺘﻐﯿﺮات أو بارامﺘﺮات تُﺴﺘﺨﺪم لﻮصﻒ أﺣﻮال الﺠﻔاف .ومﻦ بﯿﻦ اﻷمﺜلة الهﻄﻮل ،ودرجة
الﺤﺮارة ،وتﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة ،ومﺴﺘﻮيات الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة والﻤﺴﺘﻮدﻋات ،ورﻃﻮبة الﺘﺮبة ،والﺘﺮاﻛﻢ الﺜلﺠﻲ.
أما اﻷرﻗام الﻘﯿاسﯿة ﻓهﻲ ﻋاد ًة تﻤﺜﯿﻼت ﻋﺪدية مﺤﻮﺳﺒة لﺸﺪة الﺠﻔاف الﻤقﺪرة باﺳﺘﺨﺪام مُﺪﺧﻼت مﻨاﺧﯿة أو
مﺪﺧﻼت أﺣﻮال جﻮية ھﯿﺪرولﻮجﯿة مﻦ بﯿﻨها الﻤﺆﺷﺮات الﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه .وھﻲ تهﺪف إلى ﻗﯿاس الﺤالة الﻨﻮﻋﯿة
للﺠﻔاف ﻋلى أرض الﻮاﻗع لﻔﺘﺮة زمﻨﯿة معﯿﻨة .واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة ھﻲ مﻦ الﻨاﺣﯿة الﻔﻨﯿة مﺆﺷﺮات أيﻀاً .ﻓﻤﺮاﻗﺒة
الﻤﻨاخ ﻋلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة مﺨﺘلﻔة تﺘﯿﺢ تﺤﺪيﺪ ﻓﺘﺮات الﺮﻃﻮبة القﺼﯿﺮة اﻷجﻞ ﺿﻤﻦ ﺣاالت جﻔاف ﻃﻮيلة اﻷجﻞ،
أو نﻮبات جﻔاف ﻗﺼﯿﺮة اﻷجﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮات رﻃﻮبة ﻃﻮيلة اﻷجﻞ .واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة يﻤﻜﻦ أن تﺒﺴّ ﻂ العﻼﻗات
الﻤعقﺪة وتﻮﻓﺮ أدوات إبﻼغ مﻔﯿﺪة لﺠﻤاھﯿﺮ ومﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ ﺷﺘى ،مﻦ بﯿﻨهﻢ ﻋامة الﺠﻤهﻮر .وتُﺴﺘﺨﺪم اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة
لﺘﻮﻓﯿﺮ تقﯿﯿﻢ ﻛﻤّﻲ لﺸﺪة ﻇﻮاھﺮ الﺠﻔاف ومﻮﻗعها وتﻮﻗﯿﺘها ومﺪتها .وتﺸﯿﺮ الﺸﺪة إلى الﺨﺮوج ﻋلى الﺤالة الﻤعﺘادة
لﺮﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ تﺤﺪيﺪ ﻋﺘﺒة للﺸﺪة مﻦ أجﻞ تﺤﺪيﺪ مﺘى بﺪأت ﺣالة جﻔاف ،ومﺘى تﻨﺘهﻲ ،والﻤﻨﻄقة
الﺠﻐﺮاﻓﯿة الﺘﻲ تﺘعﺮض لها .ويﺸﯿﺮ الﻤﻮﻗع إلى الﻤﻨﻄقة الﺠﻐﺮاﻓﯿة الﺘﻲ تﺸهﺪ أﺣﻮال جﻔاف .أما الﺘﻮﻗﯿﺖ والﻤﺪة
ﻓﺘﺤﺪدھﻤا الﺘﻮاريﺦ الﺘقﺮيﺒﯿة لﺒﺪﺀ ﺣالة الﺠﻔاف وإنﺘهاﺋها .ويﺤ ﱢﺪد تﻔاﻋﻞ الﻈاھﺮة الﺨﻄﺮة والعﻨاصﺮ الﻤعﺮّ ﺿة لها
)الﺒﺸﺮ ،والﻤﻨاﻃﻖ الﺰراﻋﯿة ،ومﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه ،واﻹمﺪادات الﻤاﺋﯿة( ،وأوجﮫ ھﺸاﺷة ھﺬه العﻨاصﺮ إزاﺀ ﺣاالت
الﺠﻔاف ،اﻵﺛار الﺘﻲ تﺘﺮتﺐ ﻋلى تلﻚ الﺤاالت .وﻗﺪ تﻜﻮن أوجﮫ الهﺸاﺷة ﻗﺪ تﻔاﻗﻤﺖ بﻔعﻞ ﺣاالت جﻔاف ﺳابقة،
ً
مﻤاﺛﻼ
ربﻤا تﻜﻮن ﻗﺪ أدت إلى بﯿع أصﻮل إنﺘاج لﺘلﺒﯿة االﺣﺘﯿاجات الﻔﻮرية .وﻗﺪ يﻜﻮن تﻮﻗﯿﺖ ﺣاالت الﺠﻔاف
ً
ﻓﻲ أھﻤﯿﺘﮫ لﺸﺪة تلﻚ الﺤاالت ﻓﻲ تﺤﺪيﺪ اﻵﺛار والﻨﺘاﺋﺞ .ﻓﺤﺪوث ﺣالة جﻔاف ﻗﺼﯿﺮة ومﻨﺨﻔﻀة الﺸﺪة نﺴﺒﯿا بﯿﻦ
الﻤﻮاﺳﻢ ،ﺧﻼل ﻓﺘﺮة تﺄﺛﺮ مﺤﺼﻮل رﺋﯿﺴﻲ بالﺮﻃﻮبة ،ﻗﺪ تﻜﻮن لها آﺛار أﻛﺜﺮ تﺪمﯿﺮاً ﻋلى ﻏلة الﻤﺤﺼﻮل مقارنة
بﺤالة جﻔاف أﻃﻮل مﺪة وأﺷﺪ ﺣﺪة تﺤﺪث ﻓﻲ وﻗﺖ أﻗﻞ أھﻤﯿة ﻓﻲ أﺛﻨاﺀ الﺪورة الﺰراﻋﯿة .ومﻦ ﺛﻢ ،ﻓﺈن اﻷرﻗام
القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف  -باالﻗﺘﺮان مع معلﻮمات إﺿاﻓﯿة ﻋﻦ اﻷصﻮل الﻤعﺮّ ﺿة وﺧﺼاﺋﺺ ھﺸاﺷﺘها  -أﺳاﺳﯿة لﺘﺘﺒّع
اﻵﺛار والﻨﺘاﺋﺞ الﻤﺮتﺒﻄة بالﺠﻔاف وللﺘﻜهﻦ بها .وﻗﺪ تﺆدي اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة أيﻀاً دوراً آﺧﺮ بالﻎ اﻷھﻤﯿة ،تﺒعاً للﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ ،مﻦ ﺣﯿﺚ إنها يﻤﻜﻦ أن تﻮﻓﺮ مﺮجعاً تاريﺨﯿاً للﻤﺨﻄﻄﯿﻦ أو صانعﻲ القﺮارات .ﻓهﺬا يﻮﻓﺮ للﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ
اﺣﺘﻤال ﺣﺪوث ،أو تﻜﺮار ﺣﺪوث ،ﺣاالت جﻔاف ذات مﺴﺘﻮيات ﺷﺪة مﺘﺒايﻨة .ولﻜﻦ اﻷھﻢ ھﻮ أن تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﺳﯿﺒﺪأ
ﻓﻲ تﻐﯿﯿﺮ اﻷنﻤاط الﺘاريﺨﯿة.
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والﻤعلﻮمات الﻤﺴﺘﻤﺪة مﻦ الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة مﻔﯿﺪة ﻓﻲ تﺨﻄﯿﻂ وتﺼﻤﯿﻢ تﻄﺒﯿقات )مﻦ ﻗﺒﯿﻞ تقﯿﯿﻢ
الﻤﺨاﻃﺮ ،ونُﻈﻢ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بالﺠﻔاف ) (DEWSsوأدوات دﻋﻢ القﺮار ﻹدارة الﻤﺨاﻃﺮ ﻓﻲ القﻄاﻋات الﻤﺘﻀﺮرة
بالﺠﻔاف( ،بﺸﺮط أن يﻜﻮن الﻨﻈام الﻤﻨاﺧﻲ ومﻨاﺧﯿات الﺠﻔاف معﺮوﻓﯿﻦ ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻤﻮﻗع .وإﺿاﻓة إلى ذلﻚ،
يﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام مﺆﺷﺮات وأرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة مﺨﺘلﻔة للﺘﺤقﻖ مﻦ صﺤة مﺆﺷﺮات الﺠﻔاف الﻤﻨﻤﺬجة أو الﻤﺘﻤﺜﱠلة أو
الﻤﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ.

ُ -3نهُ ج مﺮاﻗﺒة الﺠفاف وتﻮجﯿﮫ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بﮫ وتﻘﯿﯿﻤﮫ
ھﻨاك ﺛﻼث ﻃﺮاﺋﻖ رﺋﯿﺴﯿة لﻤﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف وتﻮجﯿﮫ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بﮫ
-1

اﺳﺘﺨﺪام مﺆﺷﺮ أو رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ وﺣﯿﺪ

-2

اﺳﺘﺨﺪام مﺆﺷﺮات أو أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة مﺘعﺪدة

-3

اﺳﺘﺨﺪام مﺆﺷﺮات ّ
مﺮﻛﺒة أو مﺨﺘلﻄة

وتقﯿﯿﻤﮫ:

ﻓﻲ الﻤاﺿﻲ ﻛان صانعﻮ القﺮارات والعلﻤﯿﻮن يﺴﺘﺨﺪمﻮن مﺆﺷﺮاً أو رﻗﻤاً ﻗﯿاﺳﯿاً واﺣﺪاً ﻷن ذلﻚ ﻛان الﻤقﯿاس
الﻮﺣﯿﺪ الﻤﺘاح لهﻢ ،أو لﻢ يﻜﻦ لﺪيهﻢ ﺳﻮى وﻗﺖ مﺤﺪود للﺤﺼﻮل ﻋلى الﺒﯿانات وﺣﺴاب أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة مﺸﺘقة أو
إنﺠازات مﺘﻮﺧاة أﺧﺮى .ولﻜﻦ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام العﺸﺮيﻦ الﻤاﺿﯿة أو نﺤﻮ ذلﻚ ﻛان ھﻨاك اھﺘﻤام ﻋالﻤﻲ ﺷﺪيﺪ بﺈﻋﺪاد
أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة جﺪيﺪة تﺴﺘﻨﺪ إلى مﺆﺷﺮات مﺨﺘلﻔة مﻨاﺳﺒة لﺘﻄﺒﯿقات ونﻄاﻗات مﺨﺘلﻔة ،مﻜانﯿة وزمﻨﯿة ﻋلى ﺣﺪ ﺳﻮاﺀ،
وﺣﺪﺛﺖ زيادة ﻓﻲ ﻋﻤلﯿات إﻋﺪاد تلﻚ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﺠﺪيﺪة .وﻗﺪ أتاﺣﺖ ھﺬه اﻷدوات الﺠﺪيﺪة لﺼانعﻲ القﺮارات
ومقﺮري الﺴﯿاﺳات مﺰيﺪاً مﻦ الﺨﯿارات ،ولﻜﻨها ﻇلﺖ ،ﺣﺘى ﻋهﺪ ﻗﺮيﺐ ،تﻔﺘقﺮ إلى ﻃﺮيقة واﺿﺤة لﺘﺠﻤﯿع الﻨﺘاﺋﺞ
ﻓﻲ رﺳالة بﺴﯿﻄة يﻤﻜﻦ نقلها إلى ﻋامة الﺠﻤهﻮر .وأدى ﻗﺪوم نُﻈﻢ الﻤعلﻮمات الﺠﻐﺮاﻓﯿة وتﺰايﺪ ﻗﺪرات الﺤﻮاﺳﯿﺐ
والعﺮض إلى زيادة القﺪرة ﻋلى تﻐﻄﯿة مﺆﺷﺮات أو أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة ﺷﺘى ورﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ لها ومقارنﺘها .ولﻼﻃﻼع
ً
تﻔﺼﯿﻼ بﺸﺄن رﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة والﻤﺆﺷﺮات للﺠﻔاف ،انﻈﺮ الﻔﺼﻞ  9مﻦ مﺮجع
ﻋلى مﻨاﻗﺸة أﻛﺜﺮ
مﺴﺘﺨﺪمﻲ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل )مﻄﺒﻮع الﻤﻨﻈﻤة ،ﻋام .(2012
وﻗﺪ تﻨﺸﺄ ﺣﯿﺮة ﻋﻨﺪ مﺤاولة تﺤﺪيﺪ الﻤﺆﺷﺮات أو اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﺘﻲ يﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪامها ،ال ﺳﯿﻤا إذا ﻛانﺖ مﺮتﺒﻄة
بﺨﻄة جﻔاف ﺷاملة وتُﺴﺘﺨﺪم ﻛﺂلﯿة زنادية التﺨاذ إجﺮاﺀات ﻹدارة الﺠﻔاف .ﻓﺘﺤﺪيﺪ الﻤﺆﺷﺮ أو الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
اﻷنﺴﺐ ﻷي مﻮﻗع بعﯿﻨﮫ أو مﻨﻄقة بعﯿﻨها أو ﺣﻮض بعﯿﻨﮫ أو إﻗلﯿﻢ بعﯿﻨﮫ أمﺮ يﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘاً ويﺴﺘلﺰم وجﻮد نﻈام
الﺘﺠﺮبة والﺨﻄﺄ .وﻓﻲ العقﺪ الﻤﻨﺼﺮم ،أو نﺤﻮ ذلﻚ ،ﻇهﺮ مﺆﺷﺮ ّ
مﺮﻛﺐ مﻦ نﻮع جﺪيﺪ ،أو بﻄﺮيقة مﻨﻤﺬجة،
)يﺸار إلﯿﮫ أﺣﯿاناً ﻋلى أنﮫ مﺆﺷﺮ مﺨﺘلﻂ( ﻛﻮﺳﯿلة لﺪمﺞ مﺆﺷﺮات وأرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة مﺨﺘلﻔة ،مﺮجﺤة أو ﻏﯿﺮ مﺮجﺤة.
والﻔﻜﺮة الﺘﻲ تﻜﻤﻦ وراﺀ ذلﻚ ھﻲ اﺳﺘﺨﺪام مﻮاﻃﻦ ﻗﻮة ﻃاﺋﻔة مﺘﻨﻮﻋة مﻦ الﻤﺪﺧﻼت ،مع الﺤﻔاظ ﻋلى مﺼﺪر
وﺣﯿﺪ وبﺴﯿﻂ للﻤعلﻮمات مﻦ أجﻞ صانعﻲ القﺮارات ،أو مقﺮري الﺴﯿاﺳات ،أو ﻋامة الﺠﻤهﻮر .وبالﻨﻈﺮ إلى أن
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أﻓﻀﻞ ﻃﺮيقة لﺘقﯿﯿﻢ ﺷﺪة الﺠﻔاف ھﻲ تقﯿﯿﻤها ﻋلى أﺳاس مﺆﺷﺮات مﺘعﺪدة مﺮتﺒﻄة بﺘﻮاﻓﺮ الﻤﯿاه لﻤﻨﻄقة معﯿﻨة أو
ّ
الﻤﺮﻛﺐ أو الﻤﺨﺘلﻂ يﺘﯿﺢ زيادة ﻋﺪد العﻨاصﺮ الﺘﻲ يﺠﺐ إدراجها ﻓﻲ ﻋﻤلﯿة الﺘقﯿﯿﻢ.
إﻗلﯿﻢ معﯿﻦ ،ﻓﺈن الﻨهﺞ
ومع أن ھﺬا الﺪلﯿﻞ ال يﺮمﻲ إلى أن يﺤﺪد ﻋلى وجﮫ الﺪﻗة ما ھﻲ الﻤﺆﺷﺮات أو اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﺘﻲ يﺠﺐ إدراجها
أو تﻄﺒﯿقها ﻓﻲ إﻃار الﺘﻮجﯿهات الﻤﺘعلقة بﺈدارة الﺠﻔاف ،ﻓﻤﻦ الﻤهﻢ مﻼﺣﻈة دور اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة والﻤﺆﺷﺮات
ﻓﻲ نﻈام لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بالﺠﻔاف ) (DEWSﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاتﯿﺠﯿة ﻋامة ﻹدارة مﺨاﻃﺮ الﺠﻔاف .ﻓهﺬه اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة
والﻤﺆﺷﺮات تﻮﻓﺮ آلﯿات زنادية مﻔﯿﺪة تﺴاﻋﺪ ﻋلى تﻮجﯿﮫ صانعﻲ القﺮارات ومقﺮري الﺴﯿاﺳات نﺤﻮ اﻹدارة
االﺳﺘﺒاﻗﯿة للﻤﺨاﻃﺮ.
واﻵلﯿات الﺰنادية ھﻲ ﻗ َﯿﻢ مﺤﺪدة لﻤﺆﺷﺮ أو رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ تﺒﺪأ و/أو تُﻨهﻲ ﻛﻞ مﺴﺘﻮى مﻦ ﺧﻄة جﻔاف وما يﺮتﺒﻂ بها
مﻦ اﺳﺘﺠابات للﺘﺨﻔﯿﻒ وإدارة ﺣاالت الﻄﻮارئ .وبعﺒارة أﺧﺮى ،ﻓﺈنها تﺆدي إلى اتﺨاذ إجﺮاﺀات وتﺘﯿﺢ وجﻮد
مُﺴا َﺀلة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻤﻦ يﻔعﻞ ماذا ومﺘى يلﺰم القﯿام بﮫ .وھﺬا يﻨﺒﻐﻲ أن يﺮتﺒﻂ ﻓﻲ نهاية اﻷمﺮ بﺨﻄة أو ﺳﯿاﺳة
لﻺدارة الﺸاملة للﺠﻔاف )الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ) (WMOوالﺸﺮاﻛة العالﻤﯿة للﻤﯿاه ) .(GWP)، 2014ومﻦ
الﺠﻮھﺮي وجﻮد ﻗاﺋﻤة ﻛاملة باﻵلﯿات الﺰنادية الﻤﺘعلقة بالﻤﺆﺷﺮات أو اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة ،ويﻨﺒﻐﻲ مﻮاﺀمﺘها أيﻀاً مع
ﺧﻄة ﻋﻤﻞ لﺘﻮجﯿﮫ مﺠﻤﻮﻋة مﻨﺴقة مﻦ اﻹجﺮاﺀات مﻦ جانﺐ ﻓﺮادى الﻮﻛاالت أو الﻮزارات .ﻓﺒﺪون ھﺬه الﻤﻮاﺀمة،
مﻦ الﻤﺮجﺢ أن يﺤﺪث تﺄﺧﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اتﺨاذ إجﺮاﺀات ﻋﻨﺪ بﺪاية ﺣالة جﻔاف ﻓﻲ مﻨﻄقة أو إﻗلﯿﻢ.

 -4اخﺘﯿار الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام الﻘﯿاسﯿة
مﺜلﻤا ال يﻮجﺪ تعﺮيﻒ ’يﻨﻄﺒﻖ ﻋلى جﻤﯿع ﺣاالت الﺠﻔاف‘ ،ال يﻮجﺪ رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ أو مﺆﺷﺮ واﺣﺪ يﻤﻜﻦ أن يعﺒّﺮ
ﻋﻦ جﻤﯿع أنﻮاع ﺣاالت الﺠﻔاف ،والﻨﻈﻢ الﻤﻨاﺧﯿة ،والقﻄاﻋات الﻤﺘﻀﺮرة بﺤاالت الﺠﻔاف ،ويﻤﻜﻦ تﻄﺒﯿقﮫ ﻋلى
جﻤﯿع ھﺬه اﻷنﻮاع .ولﯿﺲ الﻤقﺼﻮد بهﺬا الﺪلﯿﻞ أن يﻨﺼﺢ القﺮاﺀ بﺄﻓﻀﻞ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة والﻤﺆﺷﺮات الﺘﻲ يﺠﺐ
اﺳﺘﺨﺪامها ومﺘى تُﺴﺘﺨﺪم؛ ﻓﻔﻲ واﻗع اﻷمﺮ ﺛﻤة ﻋﻮامﻞ ﻛﺜﯿﺮة تﺘﺪﺧﻞ لﺘﺤﺪد أﻓﻀﻞ مﺆﺷﺮ أو رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ أو آلﯿة
زنادية )أو مﺠﻤﻮﻋة مﻦ ذلﻚ ﻛلﮫ( يُﺴﺘﺨﺪم مﻦ أجﻞ تلﺒﯿة ﺣاجة معﯿﻨة أو تﻄﺒﯿﻖ معﯿﻦ .واﻷﺳﺌلة الﺘالﯿة ﻗﺪ تﺴاﻋﺪ
الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ ﻋلى تقﺮيﺮ ما ھﻲ الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة اﻷنﺴﺐ لﺤالﺘهﻢ الﺮاھﻨة:
•

ھﻞ تﺘﯿﺢ الﻤﺆﺷﺮات /اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة اﻛﺘﺸاف الﺠﻔاف ﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﻤﻨاﺳﺐ مﻦ أجﻞ بﺪﺀ ﻋﻤلﯿة إبﻼغ وتﻨﺴﯿﻖ
مﻼﺋﻤة للﺘﺼﺪي للﺠﻔاف أو التﺨاذ إجﺮاﺀات للﺘﺨﻔﯿﻒ مﻨﮫ؟

•

ھﻞ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة /الﻤﺆﺷﺮات تﺮاﻋﻲ ﻋﻮامﻞ الﻤﻨاخ والﻤﻜان والﻮﻗﺖ مﻦ أجﻞ تﺤﺪيﺪ بﺪﺀ الﺠﻔاف وانﺘهاﺋﮫ؟

•

ھﻞ الﻤﺆﺷﺮات /اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة ومﺴﺘﻮيات الﺸﺪة الﻤﺨﺘلﻔة تﺴﺘﺠﯿﺐ لﻶﺛار الﺘﻲ تﺤﺪث ﻋلى أرض الﻮاﻗع
وتعﻜﺲ تلﻚ اﻵﺛار ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻤﻮﻗع معﯿﻦ أو إﻗلﯿﻢ معﯿﻦ؟

•

ھﻞ الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة واﻵلﯿات الﺰنادية الﻤﺨﺘارة واﺣﺪة ال تﺘﻐﯿﺮ أم مﺨﺘلﻔة ،للﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣالة
الﺠﻔاف والﺨﺮوج مﻨها؟ ﻓﻤﻦ اﻷھﻤﯿة بﻤﻜان الﺘعﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻛلﺘا الﺤالﺘﯿﻦ.

•

ھﻞ يﺠﺮي اﺳﺘﺨﺪام مﺆﺷﺮات )مﺨﺘلﻄة( ّ
مﺮﻛﺒة مﻦ أجﻞ مﺮاﻋاة ﻋﻮامﻞ ومﺪﺧﻼت ﻛﺜﯿﺮة؟

•

ھﻞ الﺒﯿانات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة /الﻤﺆﺷﺮات الﻨاتﺠة ﻋﻨها مﺘاﺣة ومﺴﺘقﺮة؟ بعﺒارة أﺧﺮى ،ھﻞ تﻮجﺪ ﺳﺠﻼت
تاريﺨﯿة ﻃﻮيلة لﻤﺼﺪر الﺒﯿانات يﻤﻜﻦ أن تﺰوّد الﻤﺨﻄﻄﯿﻦ وصانعﻲ القﺮارات بﻤﺆﺷﺮ تاريﺨﻲ وإﺣﺼاﺋﻲ
ﻗﻮي؟

•

والﺒﺸﺮية(

ھﻞ مﻦ الﺴهﻞ تﻨﻔﯿﺬ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة /الﻤﺆﺷﺮات؟ وھﻞ تﺘﻮاﻓﺮ لﺪى الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ الﻤﻮارد )الﺰمﻨﯿة
الﻼزمة لﺘﻜﺮيﺴها للﺠهﻮد وھﻞ ﺳﯿﺠﺮي الﺤﻔاظ ﻋلﯿها بعﻨاية ﻓﻲ ﺣالة ﻋﺪم وجﻮد جﻔاف؟ ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ تﺒﺮيﺮ
ھﺬه الﻤﻮارد بﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ إذا ﻛان ھﺬا الﻨﻈام مقاماً مﻦ أجﻞ مﺮاﻗﺒة جﻤﯿع جﻮانﺐ الﺪورات الهﯿﺪرولﻮجﯿة أو
الﻤﻨاﺧﯿة ،ال ﺣاالت الﺠﻔاف ﻓﺤﺴﺐ.

وأبﺴﻂ مﺆﺷﺮ /رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ يﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪامﮫ يﻜﻮن ﻋاد ًة ذلﻚ الﺬي يﺠﺮي إﻋﺪاده بالﻔعﻞ تﺸﻐﯿلﯿا ويﻜﻮن مﺘاﺣاً مﺠاناً،
ولﻜﻦ ھﺬا ال يعﻨﻲ بالﻀﺮورة أنﮫ أﻓﻀﻞ مﺆﺷﺮ /رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ أو أﻛﺜﺮ مﺆﺷﺮ /رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ يﻤﻜﻦ تﻄﺒﯿقﮫ .ﻓﻔﻲ نهاية
اﻷمﺮ ،الﻤﺴﺘﺨﺪمﻮن ﻋلى الﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗلﯿﻤﻲ أو الﻮﻃﻨﻲ أو الﻤﺤلﻲ ھﻢ الﺬيﻦ يقﻮمﻮن بهﺬا االﺧﺘﯿار .والﻨهﺞ الﻤﻔﻀﻞ
ّ
الﻤﺮﻛﺒة /الﻤﺨﺘلﻄة ﻛﺠﺰﺀ مﻦ
والﻤﻮصى بﮫ ھﻮ أن يﺘﺒع الﻤﺴﺘﺨﺪمﻮن نهﺞ الﻤﺆﺷﺮات /اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﻤﺘعﺪدة أو
ً
نﻈام لﻺدارة الﻤﺘﻜاملة للﺠﻔاف ) (DEWSﻓﻲ ﺳﯿاق ﺧﻄة ﺷاملة للﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ الﺠﻔاف .ومﺜالﯿا ،يﺘﻄلﺐ ھﺬا تﺤلﯿﻼت
دﻗﯿقة واتﺒاع نهﺞ بﺤﺜﻲ لﺘﺤﺪيﺪ ما ھﻲ الﻤﺆﺷﺮات اﻷجﺪى ﻓﻲ نﻈﻢ مﻨاﺧﯿة بعﯿﻨها وأﻗالﯿﻢ وأﺣﻮاض ومﻮاﻗع معﯿﻨة.
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6

ويلﺰم إجﺮاﺀ بﺤﻮث أيﻀا لﺘﺤﺪيﺪ الﻤﻮاﺳﻢ الﺘﻲ تﺮتﺒﻂ بها الﻤﺆﺷﺮات ارتﺒاﻃاً وﺛﯿقاً ،بﺤﯿﺚ تﻤﺜﻞ اﻵﺛار الﺘﻲ تﺤﺪث
ﻋلى أرض الﻮاﻗع .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ الﺘﻮصﯿة بالﻤﺆﺷﺮات /اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة أو تﻨﻔﯿﺬھا ،بعﺪ تﺤﺪيﺪھا ،ﻓﻲ نﻈام لﻺنﺬار
الﻤﺒﻜﺮ بالﺠﻔاف ) (DEWSﻛﺂلﯿات زنادية مﺤﺘﻤلة مﺮتﺒﻄة بﺈجﺮاﺀات الﺘﺼﺪي لﺤاالت الﻄﻮارئ أو الﺘﺨﻔﯿﻒ مﻨها
ﻓﻲ إﻃار ﺧﻄة بﺸﺄن الﺠﻔاف.

 -5مﻠﺨﺺ الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام الﻘﯿاسﯿة
ال يﻤﻜﻦ ،ﻛﻤا ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ،اﺳﺘﺨﺪام مﺆﺷﺮ أو رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ وﺣﯿﺪ لﺘﺤﺪيﺪ اﻹجﺮاﺀات الﻤﻨاﺳﺒة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺠﻤﯿع أنﻮاع
ﺣاالت الﺠﻔاف ،وذلﻚ بالﻨﻈﺮ إلى ﻋﺪد وتﻨﻮﱡع القﻄاﻋات الﻤﺘﻀﺮرة بالﺠﻔاف .والﻨهﺞ الﻤﻔﻀﻞ ھﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺘﺒات
مﺨﺘلﻔة مع مﺠﻤﻮﻋات مﺨﺘلﻔة مﻦ الﻤﺪﺧﻼت .ومﺜالﯿاً ،ﺳﯿﻨﻄﻮي ھﺬا ﻋلى إجﺮاﺀ دراﺳة مﺴﺒقة لﺘﺤﺪيﺪ الﻤﺆﺷﺮات/
اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة اﻷنﺴﺐ لﺘﻮﻗﯿﺖ الﺠﻔاف ومﻨﻄقﺘﮫ ونﻮﻋﮫ ونﻮع الﻤﻨاخ .وھﺬا يﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘاً ﻷنﮫ يﺘﻄلﺐ اتﺒاع نهﺞ
الﺘﺠﺮبة والﺨﻄﺄ .ويُعﺘﺒﺮ صﻨع القﺮار ﻋلى أﺳاس ﻗ َﯿﻢ ﻛﻤﯿّة مﺴﺘﻨﺪة إلى أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة أمﺮاً أﺳاﺳﯿاً للﺘقﯿﯿﻢ الﻤﻨاﺳﺐ
والﺪﻗﯿﻖ لﺸﺪة الﺠﻔاف وﻛﻤُﺪﺧﻞ ﻓﻲ نﻈام تﺸﻐﯿلﻲ لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بالﺠﻔاف ) (DEWSأو ﻓﻲ ﺧﻄة ﺷاملة بﺸﺄن
الﺠﻔاف.
والﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ الﺠﺪول  1مﺴﺘﻤﺪة مﻦ بﺮنامﺞ اﻹدارة الﻤﺘﻜاملة للﺠﻔاف
ومﺆلﻔات الﺸﺮﻛاﺀ وﻋﻤلﯿات الﺒﺤﺚ ﻋلى اﻹنﺘﺮنﺖ .وھﻲ مﺼﻨﻔة ﺣﺴﺐ الﻨﻮع وﺳهﻮلة االﺳﺘﺨﺪام ،ومﺠﻤّعة ﻓﻲ
الﺘﺼﻨﯿﻔات الﺘالﯿة) :أ( اﻷﺣﻮال الﺠﻮية) ،ب( رﻃﻮبة الﺘﺮبة) ،ج( الهﯿﺪرولﻮجﯿا) ،د( االﺳﺘﺸعار ﻋﻦ بُعﺪ) ،ھـ(
ّ
الﻤﺮﻛﺒة أو الﻤﻨﻤﺬجة .ومع أنها مﺬﻛﻮرة ﻓﻲ القاﺋﻤة ﺣﺴﺐ ”ﺳهﻮلة االﺳﺘﺨﺪام“ ،ﻓﻤﻦ الﻤﻤﻜﻦ أن يﻜﻮن أي مﺆﺷﺮ مﻦ
ً
َ
ھﺬه الﻤﺆﺷﺮات أو جﻤﯿعها أو ال مﺆﺷﺮ مﻨها مﻨاﺳﺒا لﺘﻄﺒﯿﻖ معﯿّﻦ ،اﺳﺘﻨادا إلى معارف الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ واﺣﺘﯿاجاتهﻢ
وتﻮاﻓﺮ الﺒﯿانات وتﻮاﻓﺮ مﻮارد ﺣاﺳﻮبﯿة لﺘﻨﻔﯿﺬھا .وتﺰيﺪ االﺣﺘﯿاجات إلى الﻤﻮارد مﻦ أﺧﻀﺮ إلى أصﻔﺮ إلى
أﺣﻤﺮ ،ﻋلى الﻨﺤﻮ الﻤﺒﯿﻦ أدناه .ومﺮة أﺧﺮى ،ﻓﺈن الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ /الﻤﺆﺷﺮ الﺒﺴﯿﻂ لﯿﺲ ھﻮ بالﻀﺮورة اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ
االﺳﺘﺨﺪام.
)(IDMP

وتﺼﻨﯿﻒ ’ﺳهﻮلة االﺳﺘﺨﺪام‘ يﺴﺘﺨﺪم نهﺞ ’إﺷارات الﻤﺮور‘ ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻜﻞ مﺆﺷﺮ /رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ ﻋلى الﻨﺤﻮ
أﺧﻀﺮ:

تُعﺘﺒﺮ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة ﺧﻀﺮاﺀ ﻓﻲ ﺣالة انﻄﺒاق واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ مﻦ الﻤعايﯿﺮ

•

تﻮاﻓﺮ ﺷﻔﺮة أو بﺮنامﺞ بﺴهﻮلة ومﺠاناً لﺘﺸﻐﯿﻞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ

•

ﻋﺪم الﺤاجة إلى بﯿانات يﻮمﯿة

•

الﺘﺠاوز ﻋﻦ وجﻮد بﯿانات ناﻗﺼة

•

الﺘالﻲ:

الﺘالﯿة:

إنﺘاج مﺨﺮجات الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ بالﻔعﻞ تﺸﻐﯿلﯿاً وتﻮاﻓﺮھا ﻋلى اﻹنﺘﺮنﺖ

مﻼﺣﻈة :مع أن الﺘﺼﻨﯿﻒ اﻷﺧﻀﺮ بﺨﺼﻮص ’ﺳهﻮلة االﺳﺘﺨﺪام‘ ﻗﺪ يعﻨﻲ أن الﻤﺆﺷﺮ /الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ربﻤا يﻜﻮن
الﺤﺼﻮل ﻋلﯿﮫ أو اﺳﺘﺨﺪامﮫ ھﻮ اﻷيﺴﺮ ،ﻓﺈنﮫ ال يعﻨﻲ أنﮫ اﻷﻓﻀﻞ ﻹﻗلﯿﻢ أو مﻮﻗع بعﯿﻨﮫ .وﻗﺮار تﺤﺪيﺪ الﻤﺆﺷﺮات/
اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﺘﻲ يﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪامها ھﻮ ﻗﺮار يﺘعﯿﻦ أن يﺘﺨﺬه الﻤﺴﺘﺨﺪم ويعﺘﻤﺪ ﻋلى الﺘﻄﺒﯿﻖ الﻤعﯿﻦ )الﺘﻄﺒﯿقات
الﻤعﯿﻨة(.
أصﻔﺮ:

تعﺘﺒﺮ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة صﻔﺮاﺀ ﻓﻲ ﺣالة انﻄﺒاق واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ مﻦ الﻤعايﯿﺮ

•

الﺤاجة إلى مﺘﻐﯿﺮات أو مﺪﺧﻼت مﺘعﺪدة مﻦ أجﻞ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة

•

ﻋﺪم تﻮاﻓﺮ ﺷﻔﺮة أو بﺮنامﺞ ﻓﻲ الﻤﺠال العام لﺘﺸﻐﯿﻞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ

•

ﻗﺪ ال يلﺰم ﺳﻮى مُﺪﺧﻞ أو مﺘﻐﯿﺮ وﺣﯿﺪ ،ولﻜﻦ ال تﺘﻮاﻓﺮ ﺷﻔﺮة
ً
يﻜﻮن مﺪى ّ
ﺿﺌﯿﻼ
تعقﺪ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﻼزمة ﻹﻋﺪاد الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ

•

أﺣﻤﺮ :تُعﺘﺒﺮ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة ﺣﻤﺮاﺀ ﻓﻲ ﺣالة انﻄﺒاق واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ مﻦ الﻤعايﯿﺮ
• يلﺰم إﻋﺪاد ﺷﻔﺮة لﺤﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ اﺳﺘﻨاداً إلى مﻨهﺠﯿة مﺒﯿﻨة ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات
•

ال يﺘﻮاﻓﺮ بﺴهﻮلة الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ أو الﻨﻮاتﺞ الﻤﺸﺘقة مﻨﮫ

•

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ رﻗﻢ ﻏامﺾ ،وال يُﺴﺘﺨﺪم ﻋلى نﻄاق واﺳع ،ولﻜﻦ يﻤﻜﻦ تﻄﺒﯿقﮫ
يﺘﻀﻤﻦ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ مﺪﺧﻼت مﻨﻤﺬجة أو يﺸﻜﻞ جﺰﺀاً مﻦ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة

•

الﺘالﯿة:

الﺘالﯿة:
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الﺠﺪول  - 1الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬا الﺪلﯿﻞ
اﻷﺣﻮال الﺠﻮية
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺸﺬوذ القﺤﻮلة

الﺼﻔﺤة ﺳهﻮلة
االﺳﺘﺨﺪام
)(AAI

11

أخرض

بارامﺘﺮات
الﻤﺪﺧﻼت

معلﻮمات إﺿاﻓﯿة

 P, T, PET, ETمﺘاح تﺸﻐﯿلﯿاً ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالهﻨﺪ

القﯿَﻢ العﺸﺮية

11

أخرض

P

يﺴهﻞ ﺣﺴابﮫ؛ واﻷمﺜلة مﻦ اﺳﺘﺮالﯿا

رﻗﻢ  Keetch–Byramالقﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف

12

أخرض

P, T

تﺴﺘﻨﺪ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة إلى مﻨاخ الﻤﻨﻄقة
مﻮﺿع االھﺘﻤام

12

أخرض

P

13

أخرض

P

15

أخرض

P, T

15

أصفر

P, T

16

أصفر

P

16

أصفر

P, T

ﻋﻤلﯿات ﺣﺴابﯿة بﺴﯿﻄة
تُﺒﺮزه الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية
ﻛﻨقﻄة بﺪاية لﻤﺮاﻗﺒة جﻔاف اﻷﺣﻮال
الﺠﻮية
يﺴﺘﺨﺪم بﯿانات ﺷﺒﻜﯿة لﻤﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف ﻓﻲ
اﻷﻗالﯿﻢ الﻤﺪارية
يﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪامﮫ أيﻀاً ﻓﻲ الﺘﺼﻨﯿﻔات
الﻤﻨاﺧﯿة
يقﺼﺪ بﮫ تﺤﺴﯿﻦ بﯿانات الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري للهﻄﻮل )(SPI
تلﺰم ﻗﯿﻢ أﺳﺒﻮﻋﯿة

17

أصفر

P

يﺒﯿّﻦ أداﺀ مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة

17

أصفر

P, T

تلﺰم درجة الﺤﺮارة والهﻄﻮل الﺸهﺮيان

18

أصفر

P

مُعامﻞ  Selyaninovالهﯿﺪرولﻮجﻲ –
الﺤﺮاري )(HTC

19

أصفر

P, T

يﺘاح الﺒﺮنامﺞ مﻦ ﺧﻼل االتﺼال الﻤﺒاﺷﺮ
مع الﻤﻨﺸﺊ
ﻋﻤلﯿات ﺣﺴابﯿة ﺳهلة وتﻮجﺪ أمﺜلة ﻋﺪيﺪة
ﻓﻲ االتﺤاد الﺮوﺳﻲ

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف ) (NDIلﻺدارة
الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والﻐﻼف الﺠﻮي

19

أصفر

P

)(KBDI

الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية للهﻄﻮل الﻤعﺘاد
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل

)(SPI

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﺮجﺢ للﺸﺬوذ ﻓﻲ
الهﻄﻮل الﻤعﯿاري )(WASP
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للقﺤﻮلة

)(AI

رﻗﻢ  zالقﯿاﺳﻲ الﺼﯿﻨﻲ

)(CZI

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺮﻃﻮبة الﻤﺤاصﯿﻞ
)(CMI

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﻤﻨﻄقة الﺠﻔاف

)(DAI

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﺳﺘﻜﺸاف الﺠﻔاف
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف الﻔعلﻲ

)(DRI

)(EDI

مﻔﯿﺪة.

يُﺴﺘﺨﺪم ﻋلى أﻓﻀﻞ وجﮫ ﻓﻲ الﺘﻄﺒﯿقات
الﺰراﻋﯿة

)(NOAA

رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف

20

أصفر

P, T, AWC

لﯿﺲ أﺧﻀﺮ بﺴﺒﺐ تعقﺪ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة
والﺤاجة إلى بﯿانات ﻛاملة بﺄرﻗام مﺴلﺴلة

20

أصفر

P, T, AWC

21

أصفر

P

أﺣﺪ الﻤﺨﺮجات الﻜﺜﯿﺮة للعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة
الﺨاصة بﺮﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف
تلﺰم بﯿانات ﻛاملة بﺄرﻗام مﺴلﺴلة

)(PDSI

رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ

Z

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺸﺬوذ ﺳقﻮط اﻷمﻄار
)(RAI

رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ الﻤعايﺮ ذاتﯿاً لﺸﺪة
الﺠﻔاف )(sc-PDSI

22

أصفر

P, T, AWC

لﯿﺲ أﺧﻀﺮ بﺴﺒﺐ تعقﺪ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة
وتلﺰم بﯿانات ﻛاملة بﺄرﻗام مﺴلﺴلة

)(SAI

22

أصفر

P

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ
للهﻄﻮل )(SPEI

23

أصفر

P, T

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﺮجعﻲ الﺰراﻋﻲ
للﺠﻔاف )(ARID

23

أحمر

P, T, Mod

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺠﻔاف الﻤﺤاصﯿﻞ

24

أحمر

P, T, Td, W,
Rad, AWC,
Mod, CD

تﺴﺘﺨﺪم بﯿانات نقاﻃﯿة لﻮصﻒ اﻷﺣﻮال
اﻹﻗلﯿﻤﯿة
تلﺰم بﯿانات ﻛاملة بﺄرﻗام مﺴلﺴلة؛
والﻤﺨﺮجات مﻤاﺛلة للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIولﻜﻦ مع مﻜﻮّن
درجة الﺤﺮارة
أُﻋﺪ ﻓﻲ جﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
اﻷمﺮيﻜﯿة ولﻢ يُﺨﺘﺒﺮ ﻋلى نﻄاق واﺳع
ﺧارج اﻹﻗلﯿﻢ
تلﺰم بﯿانات جﯿﺪة ﻋﻦ مﺘﻐﯿﺮات ﻛﺜﯿﺮة،
مﻤا يﺠعﻞ مﻦ الﺼعﺐ اﺳﺘﺨﺪامﮫ

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للﺸﺬوذ

)(CSDI

دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف

8

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف الﺳﺘﺼﻼح
اﻷراﺿﻲ )(RDI

رﻃﻮبة الﺘﺮبة
ﺷﺬوذ رﻃﻮبة الﺘﺮبة

25

أحمر

P, T, S, RD,
SF

الﺼﻔﺤة ﺳهﻮلة بارامﺘﺮات
االﺳﺘﺨﺪام الﻤﺪﺧﻼت

مﻤاﺛﻞ للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻹمﺪادات الﻤﯿاه
الﺴﻄﺤﯿة ،ولﻜﻨﮫ يﺘﻀﻤﻦ مﻜﻮّن درجة
الﺤﺮارة

معلﻮمات إﺿاﻓﯿة

25

أصفر

P, T, AWC

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لعﺠﺰ الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ

26

أحمر

Mod

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لعﺠﺰ رﻃﻮبة الﺘﺮبة

26

أحمر

Mod

يُقﺼﺪ بﮫ تﺤﺴﯿﻦ الﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة لﺮﻗﻢ
بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف
تلﺰم ﻋﻤلﯿات ﺣﺴابﯿة معقﺪة مع مﺪﺧﻼت
مﺘعﺪدة
ﻋﻤلﯿات ﺣﺴابﯿة أﺳﺒﻮﻋﯿة ﻋلى أﻋﻤاق
مﺨﺘلﻔة للﺘﺮبة؛ ﺣﺴابها ّ
معقﺪ

27

أحمر

AWC, RD,
ST, SWD

مﻦ الﺼعﺐ اﺳﺘقﺮاؤه ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﻜﺒﯿﺮة
بﺴﺒﺐ الﺘﺒايﻨات ﻓﻲ ﻛﻞ مﻦ أنﻮاع الﺘﺮبة
وأنﻮاع الﻤﺤاصﯿﻞ

)(SMA

)(ETDI

)(SMDI

تﺨﺰيﻦ الﻤﯿاه ﻓﻲ الﺘﺮبة

)(SWS

الﺼﻔﺤة ﺳهﻮلة بارامﺘﺮات
االﺳﺘﺨﺪام الﻤﺪﺧﻼت

الهﯿﺪرولﻮجﯿا
رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف
الهﯿﺪرولﻮجﻲ )(PHDI
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري ﻹمﺪادات
مﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه )(SRSI

معلﻮمات إﺿاﻓﯿة

27

أصفر

P, T, AWC

تلﺰم بﯿانات ﻛاملة بﺄرﻗام مﺴلﺴلة

28

أصفر

RD

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري لﺘﺪﻓﻖ
الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة )(SSFI

29

أصفر

SF

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري لﻤﺴﺘﻮى الﻤﯿاه

29

أصفر

GW

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺠﻔاف تﺪﻓﻖ الﻤﺠاري
الﻤاﺋﯿة )(SDI

30

أصفر

SF

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻹمﺪادات الﻤﯿاه
الﺴﻄﺤﯿة )(SWSI

30

أصفر

P, RD, SF, S

)(ADI

31

أحمر

P, ET, SF,
RD, AWC, S

ﻋﻤلﯿات ﺣﺴابﯿة مﻤاﺛلة للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIباﺳﺘﺨﺪام بﯿانات
الﻤﺴﺘﻮدﻋات
يﺴﺘﺨﺪم بﺮنامﺞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري
للهﻄﻮل ) (SPIمع بﯿانات تﺪﻓقات
الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة
ﻋﻤلﯿات ﺣﺴابﯿة مﻤاﺛلة للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) ،(SPIولﻜﻦ باﺳﺘﺨﺪام
بﯿانات الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة أو الﺒﯿانات ﻋﻦ
مﺴﺘﻮى اﻵبار ً
بﺪال مﻦ الهﻄﻮل
ﻋﻤلﯿات ﺣﺴابﯿة مﻤاﺛلة للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) ،(SPIولﻜﻦ باﺳﺘﺨﺪام
بﯿانات الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة أو الﺒﯿانات ﻋﻦ
مﺴﺘﻮى اﻵبار ً
بﺪال مﻦ الهﻄﻮل
تﺘاح مﻨهﺠﯿات ونﻮاتﺞ مﺸﺘقة ﻛﺜﯿﺮة ،ولﻜﻦ
الﻤقارنات بﯿﻦ اﻷﺣﻮاض تﺨﻀع للﻄﺮيقة
الﻤﺨﺘارة
ال تﻮجﺪ ﺷﻔﺮة ،ولﻜﻦ العﻤلﯿات الﺮياﺿﯿة
مﺸﺮوﺣة ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري لﺬوبان الﺜلﻮج
واﻷمﻄار )(SMRI

32

أحمر

P, T, SF,
Mod

)(SWI

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ اﻹجﻤالﻲ للﺠﻔاف

االﺳﺘﺸعار ﻋﻦ بعﺪ
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﺰز للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ

الﺼﻔﺤة ﺳهﻮلة بارامﺘﺮات
االﺳﺘﺨﺪام الﻤﺪﺧﻼت

يﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪامﮫ مع معلﻮمات الﺘﺮاﻛﻢ
الﺜلﺠﻲ أو بﺪونها

معلﻮمات إﺿاﻓﯿة

32

أخرض

Sat

)(ESI

33

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻐﻄاﺀ
الﻨﺒاتﻲ )(NDVI

أخرض

Sat, PET

ال يﻔﺼﻞ إجهاد الﺠﻔاف ﻋﻦ اﻹجهاد
اﻵﺧﺮ
ال يﻮجﺪ لﮫ تاريﺦ ﻃﻮيﻞ ﻛﻤﻨﺘﺞ تﺸﻐﯿلﻲ

33

أخرض

Sat

مﺤﺴﻮب ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻤعﻈﻢ الﻤﻮاﻗع

)(EVI

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻹجهاد الﺘﺒﺨﺮ
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9

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺤالة درجة الﺤﺮارة

34

أخرض

Sat

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻷﺣﻮال الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ

34

أخرض

Sat

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﺳﺘﺠابة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ
للﺠﻔاف )(VegDRI

35

أخرض

Sat, P, T,
AWC, LC, ER

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺼﺤة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ

35

أخرض

Sat

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺘلﺒﯿة االﺣﺘﯿاجات إلى
الﻤﯿاه )(WRSI
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻤﯿاه
) (NDWIوالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﻤﯿاه ﺳﻄﺢ
الﯿابﺴة )(LSWI
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ الﻤعﺪل
بالﺘﺮبة )(SAVI

36

أخرض

Sat, Mod, CC

37

أخرض

Sat

يُﻨﺘﺞ تﺸﻐﯿلﯿاً باﺳﺘﺨﺪام بﯿانات مﻄﯿاف
إﺷعاﻋﻲ للﺘﺼﻮيﺮ الﻤعﺘﺪل االﺳﺘﺒانة

37

أحمر

Sat

ال يُﻨﺘﺞ تﺸﻐﯿلﯿاً

)(TCI

)(VCI

)(VHI

مﺮﻛﺐ أو مﻨﻤﺬج
الﻤﺆﺷﺮ الﻤﺠﻤّع للﺠﻔاف

الﺼﻔﺤة ﺳهﻮلة بارامﺘﺮات
االﺳﺘﺨﺪام الﻤﺪﺧﻼت

يﻮجﺪ ﻋادة إلى جانﺐ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة
للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق ﻓﻲ الﻐﻄاﺀ
الﻨﺒاتﻲ )(NDVI
يﻮجﺪ ﻋادة إلى جانﺐ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة
للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق ﻓﻲ الﻐﻄاﺀ
الﻨﺒاتﻲ )(NDVI
يﺮاﻋﻲ مﺘﻐﯿﺮات ﻛﺜﯿﺮة لﻔﺼﻞ إجهاد
الﺠﻔاف ﻋﻦ إجهاد الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ اﻵﺧﺮ
إﺣﺪى الﻤﺤاوالت اﻷولى لﻤﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف
باﺳﺘﺨﺪام بﯿانات مﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ
صالﺢ للعﻤﻞ ﻓﻲ مﻮاﻗع ﻛﺜﯿﺮة

معلﻮمات إﺿاﻓﯿة
يﺴﺘﺨﺪم ً
ﻛﻼ مﻦ الﺒﯿانات الﺴﻄﺤﯿة
والﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ
ناتﺞ تﺸﻐﯿلﻲ لﮫ مﺨﺮجات ﻋالﻤﯿة لﺜﻼﺛة
أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف ھﻲ :الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري لﺮﻃﻮبة الﺘﺮبة ،والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ،والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري الﻤﺘعﺪد الﻤﺘﻐﯿﺮات
مﻔﯿﺪ ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ تﻔﺘقﺮ إلى بﯿانات
بﺴﺒﺐ اتﺴاﻋها

38

أخرض

Mod, P, Sat

الﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ لﻤﺮاﻗﺒة
الﺠﻔاف والﺘﻨﺒﺆ بﮫ )(GIDMaPS

38

أخرض

Multiple, Mod

الﻨﻈام العالﻤﻲ لﺘﻤﺜّﻞ بﯿانات اﻷراﺿﻲ

39

أخرض

Multiple, Mod,
Sat

40

أخرض

Multiple, Mod

مﺘاح ولﻜﻦ يلﺰم تﻔﺴﯿﺮه

41

أخرض

Multiple

مﺘاح ولﻜﻦ يلﺰم تﻔﺴﯿﺮه

)(CDI

)(GLDAS

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري الﻤﺘعﺪد
الﻤﺘﻐﯿﺮات للﺠﻔاف )(MSDI
بﺮنامﺞ مﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف ﻓﻲ الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة )(USDM

مﻼﺣﻈة :الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة مﺼﻨﻔة ﺣﺴﺐ ’ﺳهﻮلة االﺳﺘﺨﺪام‘ ﺛﻢ أبﺠﺪياً ﻓﻲ إﻃار ﻛﻞ ﻓﺌة مﻦ ﻓﺌات
’ﺳهﻮلة االﺳﺘﺨﺪام‘.
مﻔﺘاح

الﻤﺘﻐﯿﺮات:

 = AWCالﻤﺤﺘﻮى الﻤاﺋﻲ الﻤﺘاح،
 = CCمعامﻞ الﻤﺤاصﯿﻞ،
 = CDبﯿانات الﻤﺤاصﯿﻞ،
 = ERمﻨﻄقة إيﻜﻮلﻮجﯿة،
 = ETالﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ،
 = GWالﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة،
 = LCﻏﻄاﺀ اﻷراﺿﻲ،
 = Modمﻨﻤﺬجة،
 = Multipleاﺳﺘﺨﺪام مﺆﺷﺮات مﺘعﺪدة،
 = Pالهﻄﻮل،

 = PETالﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻤﺤﺘﻤﻞ،
 = Radاﻹﺷعاع الﺸﻤﺴﻲ،
 = RDمﺴﺘﻮدع مﯿاه،
 = Sالﺘﺮاﻛﻢ الﺜلﺠﻲ،
 = Satﺳاتﻞ،
 = SFتﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة،
 = STنﻮع الﺘﺮبة،
 = SWDﻋﺠﺰ مﯿاه الﺘﺮبة،
 = Tدرجة الﺤﺮارة،
 = Tdدرجة ﺣﺮارة نقﻄة الﻨﺪى،
 = Wبﯿانات الﺮياح.

10
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 -6مﻮارد اﻷرﻗام الﻘﯿاسﯿة والﻤﺆﺷﺮات
تﻮجﺪ مﺼادر مﺘعﺪدة للﻤعلﻮمات ﻋﻦ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة والﻤﺆﺷﺮات الﻜﺜﯿﺮة الﺘﻲ يﺠﺮي تﻄﺒﯿقها ﺣالﯿاً ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ
أنﺤاﺀ العالﻢ .وبعﺾ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋاً يﻮﺛقها ويﻔﺴﺮھا الﻤﺮﻛﺰ الﻮﻃﻨﻲ للﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ آﺛار الﺠﻔاف
) (NDMCبﺠامعة نﺒﺮاﺳﻜا  -لﯿﻨﻜﻮلﻦ بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة اﻷمﺮيﻜﯿة ،والﺬي يﺤﺘﻔﻆ بقﺴﻢ مﺨﺼﺺ لﻤﻮارد اﻷرﻗام
القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف.http://drought.unl.edu/Planning/Monitoring/ComparisonofIndicesIntro.aspx ،
وﻗامﺖ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ) ،(WMOباالﺷﺘﺮاك مع الﻤﺮﻛﺰ الﻮﻃﻨﻲ للﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ آﺛار الﺠﻔاف
) (NDMCبعقﺪ ﺣلقة العﻤﻞ اﻷﻗالﯿﻤﯿة بﺸﺄن اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف ونﻈﻢ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بﮫ ﻋام  2009ﻓﻲ جامعة
نﺒﺮاﺳﻜا  -لﯿﻨﻜﻮلﻦ .وﻛانﺖ إﺣﺪى نﺘاﺋﺞ تلﻚ الﺤلقة ھﻲ إﻗﺮار الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIﻋﻦ ﻃﺮيﻖ
إﻋﻼن لﯿﻨﻜﻮلﻦ بﺸﺄن اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف باﻋﺘﺒاره معﯿار تﺤﺪيﺪ وجﻮد جﻔاف ﻓﻲ اﻷﺣﻮال الﺠﻮية )Hayes
وآﺧﺮون .(2011 ،وأﻋﺪت الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOمﺮجعاً الﺳﺘﺨﺪام الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) ،(SPIانﻈﺮ
_http://www.droughtmanagement.info/literature/WMO_standardized_precipitation_index_user_guide
.en_2012.pdf

وﻛﻤﺘابعة ،ﻗامﺖ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOومﻜﺘﺐ اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ،بالﺘعاون مع االتﺤاد
الهﯿﺪروﻏﺮاﻓﻲ لﺤﻮض نهﺮ ﺳﯿﻐﻮرا ،وھﯿﺌة اﻷرصاد الﺠﻮية الﺤﻜﻮمﯿة ﻓﻲ إﺳﺒانﯿا ) ،(AEMETبﺘﻨﻈﯿﻢ اجﺘﻤاع
ﻓﺮيﻖ ﺧﺒﺮاﺀ بﺸﺄن اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف ﻓﻲ الﻤﺠال الﺰراﻋﻲ ﻓﻲ مﻮرﺳﯿا ،إﺳﺒانﯿا ،ﻓﻲ ﻋام Sivakumar) 2010
وآﺧﺮون .(2011 ،واﺳﺘعﺮض ﻓﺮيﻖ مﻦ العلﻤﯿﯿﻦ مﻦ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ العالﻢ يﻤﺜلﻮن أﻗالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة ) WMO) 34رﻗﻤاً
ﻗﯿاﺳﯿاً تُﺴﺘﺨﺪم لﺘقﯿﯿﻢ آﺛار الﺠﻔاف ﻋلى الﺰراﻋة ،وﺳلﻄﻮا الﻀﻮﺀ ﻋلى مﻜامﻦ ﻗﻮتها ومﻮاﻃﻦ ﺿعﻔها .وأﻋﻤال
االجﺘﻤاع ،وھﻲ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف الﺰراﻋﻲ :أﻋﻤال اجﺘﻤاع ﺧﺒﺮاﺀ ،مﻮﺛّقة ﻓﻲ ﺷﻜﻞ  17ورﻗة يﻤﻜﻦ االﻃﻼع
ﻋلﯿها ﻋلى الﺮابﻂ .http://www.wamis.org/agm/pubs/agm11/agm11.pdf
انﻈﺮ أيﻀاً الﻤﺮاجع الﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ نهاية ھﺬا الﻤﻄﺒﻮع ،ومﻨها ً
مﺜﻼ  ،(Heim (2002و Keyantash and Dracup
ً
 ((2002و  ،(Zargar et al. (2011الﺘﻲ تﺴﺘعﺮض اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف الﻤﺴﺘﺨﺪمة ﺣالﯿا وﻓﻲ الﻤاﺿﻲ.

MostPhotos

وللﺤﺼﻮل ﻋلى مﺴاﻋﺪة إﺿاﻓﯿة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ باﺧﺘﯿار الﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة وتﻔﺴﯿﺮھا وتﻄﺒﯿقها ،يﺮجى
االتﺼال بﺒﺮنامﺞ اﻹدارة الﻤﺘﻜاملة للﺠﻔاف ) (IDMPﻋلى الﺮابﻂ  /http://www.droughtmanagement.infoأو
بالﺒﺮيﺪ اﻹلﻜﺘﺮونﻲ ﻋلى الﻤﻮﻗع .idmp@wmo.int
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اﻷرﺻاد الﺠﻮﯾة

 7.1اﻷﺣﻮال الﺠﻮﯾة
اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﺸﺬوذ الﻘﺤﻮلة
سهولة االستخدام:

).(AAI

أﺧﻀﺮ.

ً
اﻷﺻﻞ :أﻋﺪتﮫ ﻓﻲ الهﻨﺪ إدارة اﻷرصاد الﺠﻮية

الهﻨﺪية.

الﺨﺼاﺋﺺ :رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف ﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﺤقﯿقﻲ تﺮاﻋى ﻓﯿﮫ الﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة .ويُﺤﺴﺐ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للقﺤﻮلة
) (AIلﻔﺘﺮة أﺳﺒﻮع أو أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ .وﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻜﻞ ﻓﺘﺮة ،تﺠﺮي مقارنة القﺤﻮلة الﻔعلﯿة للﻔﺘﺮة بالقﺤﻮلة الﻤعﺘادة لﺘلﻚ
الﻔﺘﺮة .وتﺸﯿﺮ الق َﯿﻢ الﺴلﺒﯿة إلى ﻓاﺋﺾ الﺮﻃﻮبة ،بﯿﻨﻤا تﺸﯿﺮ القﯿﻢ اﻹيﺠابﯿة إلى إجهاد الﺮﻃﻮبة.
ّ
الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻔعلﻲ والﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻤﺤﺘﻤﻞ الﻤﺤﺴﻮب ،اللﺬان يﺤﺘاجان إلى ﻗ َﯿﻢ درجة
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت:
الﺤﺮارة ،والﺮياح ،واﻹﺷعاع الﺸﻤﺴﻲ.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :آﺛار الﺠﻔاف ﻓﻲ الﺰراﻋة ،ال ﺳﯿﻤا ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺪارية ﺣﯿﺚ تﺸﻜﻞ الﻤﻮاﺳﻢ الﻤﻄﯿﺮة والﺠاﻓة الﻤﺤﺪدة
جﺰﺀاً مﻦ الﻨﻈام الﻤﻨاﺧﻲ .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ تقﯿﯿﻢ ﻛﻞ مﻦ مﻮاﺳﻢ الﻤﺤاصﯿﻞ الﺸﺘﻮية والﺼﯿﻔﯿة باﺳﺘﺨﺪام ھﺬه الﻄﺮيقة.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يقﺘﺼﺮ ﻋلى الﺰراﻋة ،والعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بﮫ بﺴﯿﻄة ،وتﺴﺘﻨﺪ تﻮصﯿﻔات الﺠﻔاف )ﺧﻔﯿﻒ،
أو معﺘﺪل ،أو ﺷﺪيﺪ( إلى االنﺤﺮاف ﻋﻦ الﻤعﺘاد .ويﺴﺘﺠﯿﺐ بﺴﺮﻋة باتﺨاذ ﺧﻄﻮة واﺣﺪة ﻓﻲ أﺳﺒﻮع.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ال يﻨﻄﺒﻖ ﻋلى الﻈﻮاھﺮ الﻄﻮيلة اﻷجﻞ أو الﻤﺘعﺪدة

الﻤﻮاﺳﻢ.

الﻤﻮرد.http://imdpune.gov.in/hydrology/methodology.html :
الﻤﺮجﻊ.http://www.wamis.org/agm/gamp/GAMP_Chap06.pdf :

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :القﯿﻢ
سهولة االستخدام:

العﺸﺮية.

أﺧﻀﺮ

اﻷﺻﻞ :نهﺞ رياﺿﻲ بﺴﯿﻂ ﻋﺮﺿﮫ  Gibbs and Maherﻓﻲ ﻋام  1967مﻦ ﺧﻼل ﻋﻤلهﻤا مع مﻜﺘﺐ اﻷرصاد
الﺠﻮية االﺳﺘﺮالﻲ.
الﺨﺼاﺋﺺ :اﺳﺘﺨﺪام الﺴﺠﻞ الﺰمﻨﻲ الﻜامﻞ لﺒﯿانات الهﻄﻮل لﻤﻮﻗع ما ،وتﺤﺪيﺪ درجات تﻮاتﺮ وتﻮزيع
وتﺘﺄلﻒ القﯿﻤة العﺸﺮية اﻷولى مﻦ ﻛﻤﯿات ﺳقﻮط اﻷمﻄار الﺘﻲ ال تﺘﺠاوز ﻛﻤﯿات أﻗﻞ  10%مﻦ الق َﯿﻢ ،والقﯿﻤة
العﺸﺮية الﺨامﺴة ھﻲ القﯿﻤة الﻮﺳﻄى .ويﺘاح أيﻀاً مقﯿاس للﺮﻃﻮبة .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ أن تﺆﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار ﻓﻲ ھﺬه
الﻤﻨهﺠﯿة القﯿﻢ الﯿﻮمﯿة واﻷﺳﺒﻮﻋﯿة والﺸهﺮية والﻤﻮﺳﻤﯿة والﺴﻨﻮية ،وذلﻚ التﺴام ھﺬه الﻤﻨهﺠﯿة بالﻤﺮونة ﻋﻨﺪ
مقارنة الﺒﯿانات الﺤالﯿة بالﺴﺠﻞ الﺘاريﺨﻲ ﻷي ﻓﺘﺮة معﯿﻨة.
الهﻄﻮل.

بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الهﻄﻮل ﻓقﻂ ،ويُعﺘﺒﺮ الﻨﻄاق الﺰمﻨﻲ

مﺮناً.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام القﯿﻢ العﺸﺮية ﻓﻲ ﺣاالت جﻔاف اﻷﺣﻮال الﺠﻮية والﺠﻔاف الﺰراﻋﻲ
والهﯿﺪرولﻮجﻲ ،بﻔﻀﻞ ﻗﺪرة تلﻚ القﯿﻢ ﻋلى مﺮاﻋاة الﻨﻄاﻗات الﺰمﻨﯿة والﺨﻄﻮات الﺰمﻨﯿة الﻤﺨﺘلﻔة.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :تُعﺘﺒﺮ ھﺬه الﻤﻨهﺠﯿة ،بﻮجﻮد مﺘﻐﯿﺮ وﺣﯿﺪ تﺄﺧﺬه ﻓﻲ االﻋﺘﺒار ،بﺴﯿﻄة ومﺮنة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺤاالت
ﻛﺜﯿﺮة .وتﻮﺿع الﺒﯿانات الﺤالﯿة ،الﺘﻲ تﺴﺘﺨﺪم ﻋﺘﺒات مﺤﺪدة بﻮﺿﻮح ،ﻓﻲ ﺳﯿاق تاريﺨﻲ ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ الﺘعﺮف
بﺬلﻚ ﻋلى وﺿع الﺠﻔاف .وھﺬه الﻤﻨهﺠﯿة مﻔﯿﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ مﻦ الﺤاالت الﺮﻃﺒة والﺤاالت الﺠاﻓة.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ﻛﻤا ھﻮ الﺤال ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى الﺘﻲ ال تﺴﺘﺨﺪم ﺳﻮى الهﻄﻮل ،ال تﺆﺧﺬ ﻓﻲ
االﻋﺘﺒار ﻓﻲ أﺛﻨاﺀ تﻄﻮر الﺠﻔاف آﺛار درجات الﺤﺮارة وﻏﯿﺮھا مﻦ الﻤﺘﻐﯿﺮات .ويﺘﯿﺢ الﺴﺠﻞ الﺰمﻨﻲ الﻄﻮيﻞ
الﺘﻮصﻞ إلى أﻓﻀﻞ الﻨﺘاﺋﺞ ﻷن ﻓﺘﺮات رﻃﺒة وجاﻓة ﻛﺜﯿﺮة ﺳﺘﻜﻮن مﺪرجة ﻓﻲ الﺘﻮزيع.
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الﻤﻮارد :ال يﻮجﺪ رمﺰ بﺮمﺠﻲ مﺤﺪد للقﯿﻢ العﺸﺮية ،ويﻤﻜﻦ أن تﻮﻓﺮ أدوات ﻋﺪيﺪة مﺘاﺣة ﻋلى اﻹنﺘﺮنﺖ
مﺨﺮجات .ومﻦ ﺛﻢ ،مﻦ الﻤهﻢ تﻮﺿﯿﺢ الﻤﻨهﺠﯿة اﻷﺳاﺳﯿة ،وذلﻚ لﻮجﻮد ﻋﺪد مﻦ الﻨُهﺞ اﻹﺣﺼاﺋﯿة لﺤﺴاب القﯿﻢ
العﺸﺮية مﻦ بﯿانات اﻷرصاد الﺠﻮية./http://drinc.ewra.net ،
الﻤﺮجﻊGibbs, W.J. and J.V. Maher, 1967: Rainfall Deciles as Drought Indicators. Bureau of :
.Meteorology Bulletin No. 48, Melbourne, Australia

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :رﻗﻢ  Keetch–Byramالﻘﯿاسﻲ لﻠﺠفاف

سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(KBDI

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :جﺰﺀ مﻦ العﻤﻞ الﺬي ﻗام بﮫ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺳﺘﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ  Keetchو  Byramﻓﻲ إﻃار ﻋﻤلهﻤا ﻓﻲ
ﺷعﺒة ﺧﺪمات الﻐابات بﻮزارة الﺰراﻋة ﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة .وھﻮ أﺳاﺳاً رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ للﺤﺮاﺋﻖ.
الﺨﺼاﺋﺺ :أُﻋﺪ لﺘﺤﺪيﺪ الﺠﻔاف ﻓﻲ مﺮاﺣلﮫ الﻤﺒﻜﺮة باﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮيقة مﻮﺣﺪة تقﺘﺼﺮ ﻋلى مﻨاخ اﻹﻗلﯿﻢ .وھﻮ يﻤﺜﻞ
صاﻓﻲ تﺄﺛﯿﺮ الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ والهﻄﻮل ﻓﻲ إنﺘاج ﻗﺼﻮر ﻓﻲ الﺮﻃﻮبة ﻓﻲ الﻄﺒقات العلﯿا مﻦ الﺘﺮبة ،ويﺒﯿﻦ أيﻀاً
مﺪى الهﻄﻮل الﻼزم لﺘﺸﺒّع الﺘﺮبة والقﻀاﺀ ﻋلى إجهاد الﺠﻔاف.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :درجة الﺤﺮارة العﻈﻤى الﯿﻮمﯿة والهﻄﻮل الﯿﻮمﻲ .وتُﺤﺴﺐ الﺠﺪاول لﺮبﻂ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
) (KBDIبﻤﺨﺘلﻒ نﻈﻢ الهﻄﻮل اﺳﺘﻨاداً إلى الﻤﻨاخ الﻤﺤلﻲ.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :تﺒﯿّﻦ أن الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) ،(KBDIالﻤقﺼﻮد بﮫ أن يﻜﻮن ﻃﺮيقة لﻤﺮاﻗﺒة ﺧﻄﺮ انﺪالع الﺤﺮاﺋﻖ ،مﻔﯿﺪ ﻓﻲ
الﺴﯿاﻗات الﺰراﻋﯿة ﻷن مقﯿاس رﻃﻮبة الﺘﺮبة يﺮتﺒﻂ ارتﺒاﻃاً مﺒاﺷﺮاً بﺈجهاد الﺠﻔاف ﻋلى الﻤﺤاصﯿﻞ.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يعﺒّﺮ ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻋﻦ ﻗﺼﻮر الﺮﻃﻮبة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻤﻨﻄقة ويﻤﻜﻦ تﺼعﯿﺪه لﯿﺒﯿّﻦ ﺧﺼاﺋﺺ ﻛﻞ
مﻮﻗع بعﯿﻨﮫ .وتﺘﺴﻢ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة بﺒﺴاﻃﺘها ومﻦ الﺴهﻞ اﺳﺘﺨﺪام الﻄﺮيقة.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :يﻔﺘﺮض ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﺣﺪاً للﺮﻃﻮبة الﻤﺘاﺣة وﺿﺮورة تﻮاﻓﺮ أﺣﻮال مﻨاﺧﯿة معﯿﻨة لﺘﻜﻮﱡن
الﺠﻔاف ،وھﻮ ما ﻗﺪ يﻜﻮن أو ال يﻜﻮن صﺤﯿﺤاً ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻜﻞ مﻮﻗع.
الﻤﻮارد :تﺘاح الﻄﺮيقة والعﻤلﯿة الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ويﻮجﺪ ﻋﺮض جﯿﺪ لهﻤا ﻓﻲ
الﻤﺆلﻔات .وتﺘاح ﺧﺮاﺋﻂ ﻛﺜﯿﺮة ﻋلى اﻹنﺘﺮنﺖ ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻤﻮاﻗع ﺷﺘى،
.keetch-byram-index-moisture--drought-49

http://www.wfas.net/index.php/

الﻤﺮجﻊKeetch, J.J. and G.M. Byram, 1968: A Drought Index for Forest Fire Control. United States :
Department of Agriculture Forest Service Research Paper SE-38, Southeastern Forest Experiment
.Station, Asheville, NC

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮﯾة لﻠهﻄﻮل الﻤﻌﺘاد
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية ﻷي ﻛﻤﯿة ھﻲ معادلة إﺣﺼاﺋﯿة بﺴﯿﻄة .ولﯿﺲ معﺮوﻓاً ﻋلى وجﮫ الﺪﻗة اﻷصﻞ أو االﺳﺘﺨﺪام
اﻷول ﻓﻲ وصﻒ ﺷﺬوذ الهﻄﻮل.
الﺨﺼاﺋﺺ :ﻋﻤلﯿة ﺣﺴابﯿة بﺴﯿﻄة يﻤﻜﻦ أن تُﺴﺘﺨﺪم لﻤقارنة أي ﻓﺘﺮة زمﻨﯿة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺄي مﻮﻗع .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ
ﺣﺴابﮫ ﻋلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة يﻮمﯿة أو أﺳﺒﻮﻋﯿة أو ﺷهﺮية أو مﻮﺳﻤﯿة أو ﺳﻨﻮية ،وھﻮ ما يﻨاﺳﺐ اﺣﺘﯿاجات
مﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ ﻛﺜﯿﺮيﻦ .وھﻮ يُﺤﺴﺐ بقﺴﻤة الهﻄﻮل الﻔعلﻲ ﻋلى الهﻄﻮل الﻤعﺘاد للﻮﻗﺖ الﺬي يﺠﺮي الﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫ،
وﺿﺮب القﯿﻤة الﻨاتﺠة ﻓﻲ .100
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :ﻗﯿﻢ الهﻄﻮل الﻤﻨاﺳﺒة للﻨﻄاق الﺰمﻨﻲ الﺬي يﺠﺮي ﺣﺴابﮫ .ومﻦ الﻤﺜالﻲ وجﻮد بﯿانات لﻤﺪة
ﻋاماً ﻋلى اﻷﻗﻞ مﻦ أجﻞ ﺣﺴاب الﻔﺘﺮة الﻤعﺘادة.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺘﺤﺪيﺪ ومﺮاﻗﺒة مﺨﺘلﻒ آﺛار ﺣاالت
مﻜامﻦ الﻘﻮة :ھﻮ ﻃﺮيقة ﺷعﺒﯿة ﺳﺮيعة وﺳهلة للﺤﺴاب باﺳﺘﺨﺪام الﺮياﺿﯿات

الﺠﻔاف.

اﻷﺳاﺳﯿة.
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الﻤﺮجﻊHayes, M.J., 2006: Drought Indices. Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia, John Wiley & :
Sons, Inc., doi:10.1002/0471743984.vse8593, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/0471743984.
.vse8593/ abstract;jsessionid=CA39E5A4F67AA81580F505CBB07D2424.f01t04

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﻤﻌﯿاري لﻠهﻄﻮل
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(SPI

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :ھﻮ نﺘاج بﺤﻮث وأﻋﻤال أجﺮاھا ﻓﻲ ﻋام  McKee 1992وآﺧﺮون ﻓﻲ جامعة والية ﻛﻮلﻮرادو ،بالﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة .وﻗﺪ ﻋُ ﺮﺿﺖ نﺘاﺋﺞ ﻋﻤلهﻢ ﻷول مﺮة ﻓﻲ الﻤﺆتﻤﺮ الﺜامﻦ لعلﻢ الﻤﻨاخ الﺘﻄﺒﯿقﻲ ،الﺬي ﻋُ قﺪ ﻓﻲ ﻛانﻮن الﺜانﻲ/
يﻨايﺮ  .1993ويﺘﻤﺜﻞ أﺳاس ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻓﻲ أنﮫ يﺴﺘﻨﺪ إلى ﻋﻼﻗة الﺠﻔاف بﺘﻮاتﺮه ومﺪتﮫ ونﻄاﻗﮫ.
وﻓﻲ ﻋام  ،2009أوصﺖ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOبالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIبﻮصﻔﮫ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﺮﺋﯿﺴﻲ
لﺠﻔاف اﻷﺣﻮال الﺠﻮية الﺬي يﻨﺒﻐﻲ أن تﺴﺘﺨﺪمﮫ الﺒلﺪان لﻤﺮاﻗﺒة وتﺘﺒﱡع أﺣﻮال الﺠﻔاف  .(Hayes)، 2011وبﺘﺤﺪيﺪ
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIﻛﺮﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ لﻼﺳﺘﺨﺪام ﻋلى نﻄاق واﺳع ّ ،
وﻓﺮت الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOتﻮجﯿهاً للﺒلﺪان الﺘﻲ
تﺤاول إنﺸاﺀ مﺴﺘﻮى مﻦ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بالﺠﻔاف.
الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﺨﺪم ﺳﺠﻼت الهﻄﻮل الﺘاريﺨﯿة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺄي مﻮﻗع ﻹﻋﺪاد اﺣﺘﻤال للهﻄﻮل يﻤﻜﻦ ﺣﺴابﮫ ﻋلى
أي ﻋﺪد مﻦ الﻨﻄاﻗات الﺰمﻨﯿة ،بﺪﺀاً مﻦ ﺷهﺮ واﺣﺪ إلى  48ﺷهﺮاً أو مﺪة أﻃﻮل مﻦ ذلﻚ .وﻛﻤا ھﻮ الﺤال ﻓﯿﻤا
يﺘعلﻖ بالﻤﺆﺷﺮات الﻤﻨاﺧﯿة اﻷﺧﺮى ،ال يلﺰم أن تﻜﻮن الﺴﻼﺳﻞ الﺰمﻨﯿة للﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺨﺪمة لﺤﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIذات مﺪة مﺤﺪدة .ﻓقﺪ أﺷار  (Guttman (1998، 1999إلى أنﮫ إذا ﻛانﺖ ھﻨاك بﯿانات
إﺿاﻓﯿة ﻓﻲ ﺳلﺴلة زمﻨﯿة ﻃﻮيلة ،ﻓﺈن نﺘاﺋﺞ تﻮزيع االﺣﺘﻤاالت ﺳﺘﻜﻮن أﻗﻮى لﻮجﻮد مﺰيﺪ مﻦ ﻋﯿﻨات الﻈﻮاھﺮ
الﺮﻃﺒة الﻤﺘﻄﺮﻓة والﻈﻮاھﺮ الﺠاﻓة الﻤﺘﻄﺮﻓة .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ ﺣﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل )(SPI
باﺳﺘﺨﺪام ﻓﺘﺮة مﺤﺪدة مﻦ الﺒﯿانات تﺒلﻎ  20ﻋاماً ﻓقﻂ  ،ولﻜﻦ مﻦ الﻨاﺣﯿة الﻤﺜالﯿة يﻨﺒﻐﻲ أن يﻜﻮن مﺪى الﺴلﺴلة
الﺰمﻨﯿة  30ﻋاماً مﻦ الﺒﯿانات ﻛﺤﺪ أدنى ،ﺣﺘى مع مﺮاﻋاة الﺒﯿانات الﻨاﻗﺼة.
وللﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIمقﯿاس لﺸﺪة الﺠﻔاف تُﺤﺴﺐ ﻓﯿﮫ القﯿﻢ اﻹيﺠابﯿة والقﯿﻢ الﺴلﺒﯿة ﻋلى الﺴﻮاﺀ،
الﺘﻲ تﺮتﺒﻂ مﺒاﺷﺮة بالﻈﻮاھﺮ الﺮﻃﺒة والﻈﻮاھﺮ الﺠاﻓة .وﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﺠﻔاف ،يﻮجﺪ اھﺘﻤام ﻛﺒﯿﺮ بـ ’الﺠﻮانﺐ
الﻤﺘﻄﺮﻓة‘ لﺘﻮزيع الهﻄﻮل ،وال ﺳﯿﻤا ﻓﻲ الﻈﻮاھﺮ الﺠاﻓة الﻤﺘﻄﺮﻓة ،الﺘﻲ ھﻲ ﻇﻮاھﺮ تعﺘﺒﺮ نادرة اﺳﺘﻨاداً إلى مﻨاخ
اﻹﻗلﯿﻢ الﺠاري بﺤﺜﮫ.
ويُﺸار إلى وجﻮد ﻇﻮاھﺮ الﺠﻔاف ﻋﻨﺪما تﺼﺒﺢ نﺘاﺋﺞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) ،(SPIﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺄي
نﻄاق زمﻨﻲ يﺠﺮي بﺤﺜﮫ ،ﺳلﺒﯿة باﺳﺘﻤﺮار وتﺼﻞ إلى ﻗﯿﻤة ﻗﺪرھا  .-1وتُعﺘﺒﺮ ﻇاھﺮة الﺠﻔاف مﺴﺘﻤﺮة إلى أن
يﺼﻞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIإلى ﻗﯿﻤة ﻗﺪرھا  .0وﻗﺪ ذﻛﺮ  McKeeوآﺧﺮون ) ،(1993أن الﺠﻔاف يﺒﺪأ ﻋﻨﺪ رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ
) (SPIﻗﺪره  -1أو أﻗﻞ مﻦ ذلﻚ ،ولﻜﻦ ال يﻮجﺪ أي معﯿار ،ﻷن بعﺾ الﺒاﺣﺜﯿﻦ يﺨﺘارون ﻋﺘﺒة تقﻞ ﻋﻦ صﻔﺮ ،ولﻜﻦ
لﯿﺲ  -1تﻤاماً ،بﯿﻨﻤا ﺳﯿﺼﻨّﻒ آﺧﺮون ﻓﻲ الﺒﺪاية الﺠﻔاف ﻋﻨﺪ ﻗﯿﻢ تقﻞ ﻋﻦ .-1
وبالﻨﻈﺮ إلى ﻓاﺋﺪة ومﺮونة الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) ،(SPIﻓﺈنﮫ يﻤﻜﻦ أن يُﺤﺴﺐ مع وجﻮد بﯿانات ناﻗﺼة مﻦ ﻓﺘﺮة الﺘﺴﺠﯿﻞ
الﺨاصة بﻤﻮﻗع .ومﻦ الﻨاﺣﯿة الﻤﺜالﯿة ،يﻨﺒﻐﻲ أن تﻜﻮن الﺴلﺴلة الﺰمﻨﯿة ﻛاملة ﻗﺪر اﻹمﻜان ،ولﻜﻦ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة
الﺨاصة بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIﺳﺘﻔﻀﻲ إلى ﻗﯿﻤة ’الﻏﯿة‘ إذا لﻢ تﻜﻦ ھﻨاك بﯿانات ﻛاﻓﯿة لﺤﺴاب ﻗﯿﻤة ،وﺳﯿﺒﺪأ الﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ ) (SPIﻓﻲ ﺣﺴاب الﻤﺨﺮجات مﺮة أﺧﺮى مع تﻮاﻓﺮ الﺒﯿانات .ويُﺤﺴﺐ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIﻋادة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ
بﻨﻄاﻗات زمﻨﯿة تﺼﻞ إلى  24ﺷهﺮاً ،وتﺘﯿﺢ مﺮونة ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ تﻄﺒﯿقات مﺘعﺪدة تﺘﻨاول ﻇﻮاھﺮ تﺆﺛﺮ ﻋلى
الﺰراﻋة ،والﻤﻮارد الﻤاﺋﯿة ،وﻏﯿﺮھا مﻦ القﻄاﻋات.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الهﻄﻮل .يﻄﺒﻖ معﻈﻢ الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIباﺳﺘﺨﺪام مﺠﻤﻮﻋات بﯿانات ﺷهﺮية،
ولﻜﻦ الﺒﺮامﺞ الﺤاﺳﻮبﯿة لﺪيها الﻤﺮونة الﻼزمة ﻹنﺘاج نﺘاﺋﺞ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﯿﻢ يﻮمﯿة وأﺳﺒﻮﻋﯿة .وال تﺘﻐﯿﺮ مﻨهﺠﯿة
ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ اﺳﺘﻨاداً إلى اﺳﺘﺨﺪام الﺒﯿانات الﯿﻮمﯿة أو اﻷﺳﺒﻮﻋﯿة أو الﺸهﺮية.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :إمﻜانﯿة ﺣﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIﻋلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة ﺷﺘى تﺴﻤﺢ بﺘﻄﺒﯿقات مﺘعﺪدة .وتﺒعاً ﻷﺛﺮ
الﺠﻔاف الﻤعﻨﻲ ،ﻗﺪ تﻜﻮن ﻗﯿﻢ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIلﻤﺪة  3أﺷهﺮ أو أﻗﻞ مﻔﯿﺪة لﻤﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف اﻷﺳاﺳﻲ ،ويﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺨﺪام ﻗﯿﻢ لﻤﺪة  6أﺷهﺮ أو أﻗﻞ لﻤﺮاﻗﺒة اﻵﺛار الﺰراﻋﯿة ،واﺳﺘﺨﺪام ﻗﯿﻢ لﻤﺪة  12ﺷهﺮاً أو لﻤﺪة أﻃﻮل لﻤﺮاﻗﺒة

اﻷرﺻاد الﺠﻮﯾة

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :تﺤﺪيﺪ القﯿﻤة الﻤعﺘادة لﻤﻨﻄقة ما ﻋﻤلﯿة ﺣﺴابﯿة ﻗﺪ يﺨلﻂ بعﺾ الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ بﯿﻨها وبﯿﻦ الهﻄﻮل
الﻮﺳﯿﻂ أو مﺘﻮﺳﻂ الهﻄﻮل .ومﻦ الﺼعﺐ إجﺮاﺀ مقارنة ﻓﯿﻤا بﯿﻦ الﻨُﻈﻢ الﻤﻨاﺧﯿة ،ال ﺳﯿﻤا الﻨﻈﻢ ذات الﻤﻮاﺳﻢ
الﺮﻃﺒة والﻤﻮاﺳﻢ الﺠاﻓة الﻤﺤﺪدة.
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اﻵﺛار الهﯿﺪرولﻮجﯿة .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ أيﻀاً ﺣﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIﻋلى مﺠﻤﻮﻋات بﯿانات ﺷﺒﻜﯿة للهﻄﻮل ،مﻤا
ً
مﺠاال أوﺳع للﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ مقارنة بﺄولﺌﻚ الﺬيﻦ يعﻤلﻮن باﺳﺘﺨﺪام بﯿانات مﺴﺘﻨﺪة إلى الﻤﺤﻄات ﻓقﻂ.
يﺘﯿﺢ
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﻤﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام بﯿانات الهﻄﻮل ﻓقﻂ أھﻢ ﺳﻤات الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) ،(SPIﻷنﮫ يﺠعﻞ مﻦ الﺴهﻞ إلى ﺣﺪ
ﻛﺒﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪامﮫ وﺣﺴابﮫ .وھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ يﻤﻜﻦ تﻄﺒﯿقﮫ ﻓﻲ جﻤﯿع الﻨُﻈﻢ الﻤﻨاﺧﯿة ،ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ إجﺮاﺀ مقارنة
بﯿﻦ ﻗﯿﻢ ذلﻚ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﻤﻨاﺧات الﻤﺨﺘلﻔة .وإمﻜانﯿة ﺣﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIباﺳﺘﺨﺪام ﺳﺠﻼت ﻗﺼﯿﺮة
اﻷمﺪ تﺘﻀﻤﻦ بﯿانات ناﻗﺼة مﺰية ھامة أيﻀاً بالﻨﺴﺒة لﻸﻗالﯿﻢ الﺘﻲ ﻗﺪ تﻔﺘقﺮ إلى الﺒﯿانات أو تﻔﺘقﺮ إلى مﺠﻤﻮﻋات
بﯿانات ﻃﻮيلة اﻷجﻞ ومﺘﺮابﻄة .والﺒﺮنامﺞ الﺬي يُﺴﺘعﻤﻞ لﺤﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIﺳهﻞ االﺳﺘﺨﺪام ومﺘاح
بﺴهﻮلة .ويﻮﻓﺮ الﻤﺮﻛﺰ الﻮﻃﻨﻲ للﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ آﺛار الﺠﻔاف ) (NDMCبﺮنامﺠاً لﻼﺳﺘﺨﺪام ﻋلى الﺤﻮاﺳﯿﺐ الﺸﺨﺼﯿة
جﺮى تﻮزيعﮫ ﻋلى أﻛﺜﺮ مﻦ  200بلﺪ ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ العالﻢ .وإمﻜانﯿة ﺣﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIﻋلى نﻄاﻗات
زمﻨﯿة مﺘعﺪدة يﺘﯿﺢ تﻄﺒﯿقﮫ أيﻀاً ﻋلى نﻄاق واﺳع .وتﺘﻮاﻓﺮ مقاالت ﻛﺜﯿﺮة تﺘعلﻖ بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل
) (SPIﻓﻲ الﻤﺆلﻔات العلﻤﯿة ،مﻤا يﺘﯿﺢ للﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ الﺠُ ﺪد ﻃاﺋﻔة مﺘعﺪدة مﻦ الﻤﻮارد يﻤﻜﻦ أن يعﺘﻤﺪوا ﻋلﯿها
للﺤﺼﻮل ﻋلى الﻤﺴاﻋﺪة.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :لﻤا ﻛان الهﻄﻮل ھﻮ الﻤُﺪﺧﻞ الﻮﺣﯿﺪ الﺬي يﺴﺘﺨﺪمﮫ ،ﻓﺈن ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري ) (SPIال
يعﺒﺮ ﻋﻦ مﻜﻮﱢن درجة الﺤﺮارة ،الهام للﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة العامة والﺳﺘﺨﺪام الﻤﯿاه ﻓﻲ إﻗلﯿﻢ .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ أن يﺆدي
ھﺬا العﯿﺐ إلى زيادة صعﻮبة مقارنة الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻤاﺛلة القﯿﻢ ،ولﻜﻦ ذات ﺳﯿﻨاريﻮھات درجة الﺤﺮارة الﻤﺨﺘلﻔة.
ومﺮونة الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIالﺘﻲ تﺆھلﮫ ﻷن يُﺤﺴﺐ لﻔﺘﺮات ﺳﺠﻞ ﻗﺼﯿﺮة ،أو اﺳﺘﻨاداً إلى بﯿانات تﺘﻀﻤﻦ ﻗﯿﻤاً
ناﻗﺼة ﻛﺜﯿﺮة ،يﻤﻜﻦ أيﻀاً أن تﺆدي إلى إﺳاﺀة اﺳﺘﺨﺪام الﻤﺨﺮجات ،ﻷن الﺒﺮنامﺞ يﻮﻓﺮ ﻋلى أي ﺣال مﺨﺮجات
ﻷي مﺪﺧﻼت تق ّﺪم لﮫ .ويﻔﺘﺮض الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIتﻮزيعاً مﺴﺒقاً ،ﻗﺪ ال يﻜﻮن مﻨاﺳﺒاً ﻓﻲ جﻤﯿع الﺒﯿﺌات ،ال ﺳﯿﻤا
ﻋﻨﺪ دراﺳة ﻇﻮاھﺮ ﻗﺼﯿﺮة الﻤﺪة أو ﻋﻨﺪ بﺪﺀ الﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣالة جﻔاف أو الﺨﺮوج مﻨها .وﺛﻤة نُﺴﺦ ﻛﺜﯿﺮة مﺘاﺣة
للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ  ، (SPIﱠ
وتﻨﻔﺬ ﻓﻲ إﻃار مﺠﻤﻮﻋات بﺮامﺞ ﺣاﺳﻮبﯿة ﺷﺘى ﻏﯿﺮ تلﻚ الﺘﻲ تﻮجﺪ ﻓﻲ الﺸﻔﺮة الﻤﺼﺪرية
الﺘﻲ يﻮزﻋها الﻤﺮﻛﺰ الﻮﻃﻨﻲ للﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ آﺛار الﺠﻔاف ) .(NDMCومﻦ الﻤهﻢ الﺘﺄﻛﺪ مﻦ ﺳﻼمة ھﺬه الﺨﻮارزمﯿات
واتﺴاق الﻤﺨﺮجات مع الﻨﺴﺦ الﻤﻨﺸﻮرة.
الﻤﻮرد :يﻤﻜﻦ تﺸﻐﯿﻞ بﺮنامﺞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (SPIﻋلى الﺤﻮاﺳﯿﺐ الﺸﺨﺼﯿة الﺘﻲ تعﻤﻞ بﻨﻈام ويﻨﺪوز،

http://

.drought.unl.edu/MonitoringTools/DownloadableSPIProgram.aspx

الﻤﺮاجﻊ:

Guttman, N.B., 1998: Comparing the Palmer Drought Index and the Standardized Precipitation Index.
Journal of the American Water Resources Association, 34:113–121, doi:10.1111/j.1752-1688.1998.
.tb05964
Guttman, N.B., 1999: Accepting the Standardized Precipitation Index: a calculation algorithm. Journal
.of the American Water Resources Association, 35:311–322, doi:10.1111/j.1752-1688.1999.tb03592.x
Hayes, M., M. Svoboda, N. Wall and M. Widhalm, 2011: The Lincoln Declaration on Drought Indices:
universal meteorological drought index recommended. Bulletin of the American Meteorological Society,
.92(4):485–488
McKee, T.B., N.J. Doesken and J. Kleist, 1993: The Relationship of Drought Frequency and Duration
to Time Scales. Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, 17–22 January 1993,
.Anaheim, CA. Boston, MA, American Meteorological Society
World Meteorological Organization, 2012: Standardized Precipitation Index User Guide (WMO-No.
.1090), Geneva
Wu, H., M.J. Hayes, D.A. Wilhite and M.D. Svoboda, 2005: The effect of the length of record on the
.Standardized Precipitation Index calculation. International Journal of Climatology, 25(4):505–520
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).(WASP

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :أﻋ ّﺪه  Lyonلﻤﺮاﻗﺒة الهﻄﻮل ﻓﻲ اﻷﻗالﯿﻢ الﻤﺪارية الﻮاﻗعة ﻓﻲ ﺣﺪود  30°مﻦ ﺧﻂ

االﺳﺘﻮاﺀ.

الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﺨﺪم بﯿانات ھﻄﻮل ﺷهﺮية ﺷﺒﻜﯿة ﻋلى اﺳﺘﺒانة ﻗﺪرھا  ،0.5° × 0.5°ويﺴﺘﻨﺪ إلى ﻛﻤﯿات مﺘﺪاﺧلة
ﻋلى مﺪى  12ﺷهﺮاً مﻦ الﻤﺠامﯿع لﺸﺬوذ الهﻄﻮل الﺸهﺮي الﻤعﯿاري الﻤﺮجﺢ.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :ﻗ َﯿﻢ الهﻄﻮل الﺸهﺮي وﻗﯿﻢ الهﻄﻮل

الﺴﻨﻮي.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم أﺳاﺳاً ﻓﻲ اﻷﻗالﯿﻢ الﻤﺪارية الﺮﻃﺒة لﻤﺮاﻗﺒة تﻜﻮﱡن الﺠﻔاف ،مع مﺮاﻋاة الﻔﺘﺮات الﺮﻃﺒة
والﻔﺘﺮات الﺠاﻓة الﻤﺤﺪدة ﻓﻲ الﻨﻈام الﻤﻨاﺧﻲ .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪامﮫ لﻤﺮاﻗﺒة ﺣاالت الﺠﻔاف الﺘﻲ تﺆﺛﺮ ﻋلى
الﺰراﻋة وﻏﯿﺮھا مﻦ القﻄاﻋات.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :اﺳﺘﺨﺪام الهﻄﻮل ﻛﻤُﺪﺧﻞ وﺣﯿﺪ يﺘﯿﺢ إجﺮاﺀ ﻋﻤلﯿات ﺣﺴابﯿة

بﺴﯿﻄة.

ً
ﻓعاال بﺸﻜﻞ جﯿﺪ جﺪاً ﻓﻲ اﻷﻗالﯿﻢ الﺼﺤﺮاوية .وﻗﺪ يﻜﻮن الﺤﺼﻮل ﻋلى بﯿانات الهﻄﻮل
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ال يﻜﻮن
الﺸﺒﻜﯿة صعﺒاً بﺼﻔة تﺸﻐﯿلﯿة.
الﻤﻮارد :تﺮد وتﻔﺴّ ﺮ الﻄﺮق والعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات،

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/

.Precipitation/WASP_Indices.html

الﻤﺮجﻊLyon, B., 2004: The strength of El Niño and the spatial extent of tropical drought. :
Geophysical Research Letters, 31:L21204, doi:10.1029/2004GL020901

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﻠﻘﺤﻮلة
االسﺘﺨﺪام:

).(AI

سهﻮلة
ً
اﻷﺻﻞ :أُﻋﺪ مﻦ ﺧﻼل العﻤﻞ الﺬي ﻗام بﮫ  De Martonneﻓﻲ ﻋام 1925؛ وتعﺮّ ف القﺤﻮلة بﺄنها معﺪل الهﻄﻮل إلى
مﺘﻮﺳﻂ درجة الﺤﺮارة.
أصﻔﺮ.

الﺨﺼاﺋﺺ :يﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪامﮫ لﺘﺼﻨﯿﻒ مﻨاﺧات أﻗالﯿﻢ ﺷﺘى ،ﻷن نﺴﺒة الهﻄﻮل إلى درجة الﺤﺮارة تﻮﻓﺮ ﻃﺮيقة
لﺘﺤﺪيﺪ الﻨﻈام الﻤﻨاﺧﻲ لﻤﻨﻄقة ما .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام الﺤﺴاب الﺸهﺮي للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للقﺤﻮلة ) (AIلﺘﺤﺪيﺪ بﺪاية
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ الهﻄﻮل.
الﺠﻔاف ،ﻷن الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ يﺮاﻋﻲ آﺛار درجة الﺤﺮارة
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الﻤﺘﻮﺳﻂ الﺸهﺮي لﺪرجة الﺤﺮارة والهﻄﻮل .وﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺘﺼﻨﯿﻒ الﻤﻨاخ ،تُﺴﺘﺨﺪم القﯿﻢ
الﺴﻨﻮية.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ أﺳاﺳاً لﺘﺤﺪيﺪ تﻜﻮﱡن الﺠﻔاف ﻋلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة أﻗﺼﺮ ،وھﻮ ما يﺴاﻋﺪ ﻓﻲ
تﺤﺪيﺪ ومﺮاﻗﺒة اﻵﺛار الﺰراﻋﯿة وآﺛار اﻷﺣﻮال الﺠﻮية.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﺴهﻞ ﺣﺴابﮫ باﺳﺘﺨﺪام مﺪﺧلﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﻓقﻂ .وھﻮ يﺘﺴﻢ بالﻤﺮونة مﻦ ﺣﯿﺚ إنﮫ يﻤﻜﻦ تﺤلﯿﻞ ﺧﻄﻮات
زمﻨﯿة ﺷﺘى.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ال يﺮاﻋﻲ تﻮاصﻞ الﺠﻔاف مﻦ ﻋام إلى آﺧﺮ .وﻗﺪ تﻜﻮن اﺳﺘﺠابﺘﮫ بﻄﯿﺌة ﻓﻲ مﻨاﺧات

معﯿﻨة.

الﻤﺮاجﻊ:
Baltas, E., 2007: Spatial distribution of climatic indices in northern Greece. Meteorological
.Applications, 14:69–78
.De Martonne, E., 1925: Traité de Géographie Physique. 11. Paris, Colin
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اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ
سهﻮلة

الﺼﯿﻨﻲ .(CZI) Z

االسﺘﺨﺪام :أصﻔﺮ.

اﻷﺻﻞ :يﺴﺘﻨﺪ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) ،(CZIالﺬي أُﻋﺪ ﻓﻲ الﺼﯿﻦ ،إلى ﺳهﻮلة الﺤﺴاب الﺘﻲ يﻮﻓﺮھا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIويﺤﺴّ ﻨﮫ بﺰيادة تﯿﺴﯿﺮ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة بالﻨﺴﺒة للﻤﺴﺘﺨﺪم .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام درجة
 Zاﻹﺣﺼاﺋﯿة لﺘﺤﺪيﺪ ومﺮاﻗﺒة ﻓﺘﺮات الﺠﻔاف .وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم الﻤﺮﻛﺰ الﻤﻨاﺧﻲ الﻮﻃﻨﻲ الﺼﯿﻨﻲ ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
ﻷول مﺮة وﻃﻮّره ﻓﻲ ﻋام .1995
الﺨﺼاﺋﺺ :الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (CZIمﻤاﺛﻞ للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ﻷن الهﻄﻮل يُﺴﺘﺨﺪم لﺘﺤﺪيﺪ الﻔﺘﺮات
الﺮﻃﺒة والﻔﺘﺮات الﺠاﻓة ،باﻓﺘﺮاض أن الهﻄﻮل يﺴﯿﺮ ﺣﺴﺐ تﻮزيع  Pearsonمﻦ الﻨﻮع الﺜالﺚ .وھﻮ يﺴﺘﺨﺪم
ﺧﻄﻮات زمﻨﯿة ﺷهﺮية تﺒﺪأ مﻦ ﺷهﺮ إلى  72ﺷهﺮاً ،مﻤا يﻤﻨﺤﮫ القﺪرة ﻋلى تﺤﺪيﺪ ﺣاالت الﺠﻔاف ذات الﻤﺪد
الﻤﺨﺘلﻔة.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الهﻄﻮل

الﺸهﺮي.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﻤاﺛلة للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) ،(SPIمﻦ ﺣﯿﺚ إمﻜانﯿة مﺮاﻗﺒة ﻛﻞ مﻦ الﻈﻮاھﺮ الﺮﻃﺒة
والﻈﻮاھﺮ الﺠاﻓة ﻋلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة مﺘعﺪدة.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤلﯿات ﺣﺴابﯿة بﺴﯿﻄة ،يﻤﻜﻦ ﺣﺴابها ﻋلى ﻋﺪة مﺮاﺣﻞ زمﻨﯿة .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪامﮫ ﻓﯿﻤا
يﺘعلﻖ بالﻈﻮاھﺮ الﺮﻃﺒة والﻈﻮاھﺮ الﺠاﻓة ﻋلى ﺣﺪ ﺳﻮاﺀ .وھﻮ يﺘﺠاوز ﻋﻦ الﺒﯿانات الﻨاﻗﺼة ،ﻋلى ﻏﺮار الﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ).(SPI
ً
تعﺪيﻼ بﻤﻮاﺀمﺘها مع تﻮزيعات ﻏاما أو تﻮزيعات  Pearsonمﻦ
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ال تﺘﻄلﺐ بﯿانات درجات Z
ً
الﻨﻮع الﺜانﻲ ،ولﺬا يُﺘﻮﻗع أن تﻜﻮن الﻨﻄاﻗات الﺰمﻨﯿة اﻷﻗﺼﺮ ال تﺤﻈى بﺘﻤﺜﻞ جﯿﺪ مقارنة بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري
للهﻄﻮل ).(SPI
الﻤﻮارد :يﻤﻜﻦ االﻃﻼع ﻋلى جﻤﯿع العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بالﺮق القﯿاﺳﻲ الﺼﯿﻨﻲ  Zﻋلى

الﺮابﻂhttp:// :

.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.658/pdf

الﻤﺮاجﻊ:
Edwards, D.C. and T.B. McKee, 1997: Characteristics of 20th century drought in the United States at
.multiple time scales. Atmospheric Science, 634:1–30
Wu, H., M.J. Hayes, A. Weiss and Q. Hu, 2001: An evaluation of the Standardized Precipitation
Index, the China-Z Index and the statistical Z-score. International Journal of Climatology,
.21:745–758

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﺮﻃﻮبة الﻤﺤاﺻﯿﻞ
سهﻮلة

).(CMI

االسﺘﺨﺪام :أصﻔﺮ.

اﻷﺻﻞ :يُﺤﺴﺐ ﻋاد ًة الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺮﻃﻮبة الﻤﺤاصﯿﻞ أﺳﺒﻮﻋﯿاً ،ﻛﺠﺰﺀ مﻦ العﻤﻞ اﻷصلﻲ الﺬي ﻗام بﮫ بالﻤﺮ ﻓﻲ
أواﺋﻞ ﺳﺘﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ ،إلى جانﺐ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) (PDSIالﺬي أﻋﺪه بالﻤﺮ بﻮصﻔﮫ مﻜﻮّن
الﺠﻔاف القﺼﯿﺮ اﻷجﻞ الﺬي يﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار اﻵﺛار ﻋلى الﺰراﻋة.
الﺨﺼاﺋﺺ :بعﺪما أصﺒﺤﺖ بعﺾ العﯿﻮب الﻤﺮتﺒﻄة بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) (PDSIبادية ،تﺼﺪى بالﻤﺮ
لها بﺈﻋﺪاد الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺮﻃﻮبة الﻤﺤاصﯿﻞ ) .(CMIوالﻤقﺼﻮد بهﺬا الﺮﻗﻢ أن يﻜﻮن رﻗﻤاً ﻗﯿاﺳﯿاً للﺠﻔاف مﻨاﺳﺒاً
ﻋلى وجﮫ الﺨﺼﻮص ﻵﺛار الﺠﻔاف ﻋلى الﺰراﻋة ،مﻦ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺠابﺘﮫ الﺴﺮيعة لﻸﺣﻮال الﺘﻲ تﺘﻐﯿﺮ بﺴﺮﻋة .وھﻮ
يُﺤﺴﺐ بﻄﺮح الﻔﺮق بﯿﻦ الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻤﺤﺘﻤﻞ والﺮﻃﻮبة لﺘﺤﺪيﺪ أي ﻋﺠﺰ.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الهﻄﻮل اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ،ومﺘﻮﺳﻂ درجة الﺤﺮارة اﻷﺳﺒﻮﻋﯿة ،وﻗﯿﻤة الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺮﻃﻮبة
الﻤﺤاصﯿﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع الﺴابﻖ.
ً
ﺷاﻏﻼ
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم لﻤﺮاﻗﺒة ﺣاالت الﺠﻔاف الﺘﻲ تﻤﺜﻞ ﻓﯿها اﻵﺛار الﺰراﻋﯿة

رﺋﯿﺴﯿاً.
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الﻤﻮردhttps://www.drought.gov/drought/content/ :
.products-current-drought-and-monitoring-drought-indicators/crop-moisture-index
الﻤﺮجﻊPalmer, W.C., 1968: Keeping track of crop moisture conditions, nationwide: the Crop Moisture :
.Index. Weatherwise, 21:156–161

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﻤﻨﻄﻘة الﺠفاف

).(DAI

االسﺘﺨﺪام :أصﻔﺮ.

سهﻮلة
ً
اﻷﺻﻞ :أﻋ ّﺪه ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺳﺒعﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ  Bhalmeو  Mooleyﻓﻲ الﻤعهﺪ الهﻨﺪي لﻸرصاد الﺠﻮية
الﻤﺪارية.
الﺨﺼاﺋﺺ :أُﻋﺪ ﻛﻄﺮيقة لﺘﺤﺴﯿﻦ ﻓهﻢ ﺳقﻮط اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة ﻓﻲ الهﻨﺪ ،بﺘﺤﺪيﺪ ﺣاالت الﻔﯿﻀان وﺣاالت الﺠﻔاف

باﺳﺘﺨﺪام الهﻄﻮل الﺸهﺮي .وبﻤقارنة الهﻄﻮل الﺸهﺮي ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة الﺤﺮجة ،يﺘﻢ الﺘﻮصﻞ إلى
ﻓﺘﺮات الﺮﻃﻮبة والﻔﺘﺮات الﺠاﻓة ويﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘاج نﻄاق الﺠﻔاف اﺳﺘﻨاداً إلى معﺪل الهﻄﻮل الﺸهﺮي إلى إجﻤالﻲ
الهﻄﻮل ﻓﻲ مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الهﻄﻮل الﺸهﺮي ﺧﻼل مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار

الﻤﻮﺳﻤﯿة.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم لﺘﺤﺪيﺪ مﺘى ﻛان مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة ﻛاﻓﯿاً أو جاﻓاً ،أو إمﻜانﯿة ﺣﺪوث ﻓﯿﻀان .والﺘﻨﺒﺆ
بالﺠﻔاف ھﻮ إنﺬار مﺒﻜﺮ جﯿﺪ باﺣﺘﻤال ﺣﺪوث مﺠاﻋة.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﺮﻛﺰ جﺪاً ﻋلى مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة الهﻨﺪي ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ﻋﺪم انﻄﺒاﻗﮫ ﻋلى مﻨاﻃﻖ أﺧﺮى أو نﻈﻢ مﻨاﺧﯿة

الﻤﺪارية.

أﺧﺮى.

الﻤﻮرد :تﺮد الﺸﺮوح الﺮياﺿﯿة وما يﺮتﺒﻂ بها مﻦ ﺷﺮوح لهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻓﻲ الﻮرﻗة الﺒﺤﺜﯿة اﻷصلﯿة،

http://

.moeseprints.incois.gov.in/1351/1/large%20scale.pdf

الﻤﺮجﻊBhalme, H.N. and D.A. Mooley, 1980: Large-scale droughts/floods and monsoon circulation. :
.Monthly Weather Review, 108:1197–1211

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ السﺘﻜﺸاف الﺠفاف
االسﺘﺨﺪام:

).(DRI

سهﻮلة
ً
اﻷﺻﻞ :بﺪأ  Tsakirisو  Vangelisالعﻤﻞ ﻋلى إﻋﺪاد ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻓﻲ جامعة أﺛﯿﻨا الﻔﻨﯿة الﻮﻃﻨﯿة.
أصﻔﺮ.

ّ
مﺒﺴﻄة للﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة تﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار الهﻄﻮل
الﺨﺼاﺋﺺ :يﺘﻜﻮن مﻦ رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف يﺤﺘﻮي ﻋلى معادلة
والﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻤﺤﺘﻤﻞ .ولﮫ ﺛﻼﺛة مﺨﺮجات ھﻲ :القﯿﻤة اﻷولﯿة ،والقﯿﻤة الﻤﻮﺣﺪة ،والقﯿﻤة الﻤعﯿارية .والقﯿﻤة
الﻤعﯿارية للﻤﻨاخ القﯿاﺳﻲ الﺳﺘﻜﺸاف الﺠﻔاف مﻤاﺛلة مﻦ ﺣﯿﺚ ﻃابعها للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل )(SPI
ويﻤﻜﻦ مقارنﺘها بﮫ مﺒاﺷﺮة .ولﻜﻦ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﺳﺘﻜﺸاف الﺠﻔاف أﻛﺜﺮ تﻤﻜﯿﻨاً مﻦ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري
للهﻄﻮل ﻷنﮫ يﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار الﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة الﻜاملة ً
بﺪال مﻦ الهﻄﻮل وﺣﺪه.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :ﻗﯿﻢ درجة الﺤﺮارة والهﻄﻮل

الﺸهﺮية.

ً
ﺷاﻏﻼ
الﺘﻄﺒﯿﻘات :الﺤاالت الﺘﻲ تﻤﺜﻞ ﻓﯿها اﻵﺛار ﻋلى الﺰراﻋة أو الﻤﻮارد الﻤاﺋﯿة

رﺋﯿﺴﯿاً.

METEOROLOGY

مﻜامﻦ الﻘﻮة :تﺮجﱠ ﺢ الﻤﺨﺮجات ،ومﻦ ﺛﻢ تﺘﺴﻨى مقارنة الﻨُﻈﻢ الﻤﻨاﺧﯿة الﻤﺨﺘلﻔة .وھﻮ يﺴﺘﺠﯿﺐ ﺳﺮيعاً لﻸﺣﻮال
الﺘﻲ تﺘﻐﯿﺮ بﺴﺮﻋة.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :بالﻨﻈﺮ إلى أن الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺮﻃﻮبة الﺘﺮبة أُﻋﺪ ﺧﺼﯿﺼاً مﻦ أجﻞ اﻷﻗالﯿﻢ الﻤﻨﺘﺠة للﺤﺒﻮب ﻓﻲ
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﺈنﮫ ﻗﺪ يعﻄﻲ إﺣﺴاﺳاً زاﺋﻔاً باالنﺘعاش مﻦ ﻇﻮاھﺮ جﻔاف ﻃﻮيلة اﻷجﻞ ،ﻷن الﺘﺤﺴﯿﻨات ﻓﻲ
اﻷجﻞ القﺼﯿﺮ ﻗﺪ ال تﻜﻮن ﻛاﻓﯿة لﻤﻮاجهة الﻤﺸاﻛﻞ الﻄﻮيلة اﻷجﻞ.
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ً
تﻤﺜﯿﻼ أﻓﻀﻞ للﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة لﻺﻗلﯿﻢ مقارنة بالﺘﻤﺜﯿﻞ الﺬي
مﻜامﻦ الﻘﻮة :اﺳﺘﺨﺪام الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻤﺤﺘﻤﻞ يعﻄﻲ
يعﻄﯿﮫ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) ،(SPIمﻤا يﺒﯿﻦ ﺷﺪة الﺠﻔاف ﻋلى نﺤﻮ أﻓﻀﻞ .ويﻤﻜﻦ ﺣﺴاب ھﺬا الﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ ﻋلى مﺮاﺣﻞ زمﻨﯿة ﻛﺜﯿﺮة ،ﻛﻤا ھﻮ الﺤال ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) .(SPIوتﺘاح جﻤﯿع
الﺸﺮوح الﺮياﺿﯿة الﺨاصة بﮫ ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة للﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻤﺤﺘﻤﻞ يﻤﻜﻦ أن تﺨﻀع ﻷﺧﻄاﺀ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام درجة الﺤﺮارة
ﻓقﻂ ﻹﻋﺪاد الﺘقﺪيﺮ .والﻨﻄاﻗات الﺰمﻨﯿة الﺸهﺮية ﻗﺪ ال تﺴعﻒ بﺪرجة ﻛاﻓﯿة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺤاالت الﺠﻔاف الﺘﻲ تﺘﻄﻮر
بﺴﺮﻋة.
الﻤﻮرد :تﺘاح الﺒﺮامﺠﯿات الﺤاﺳﻮبﯿة للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﺳﺘﻜﺸاف الﺠﻔاف ﻋلى الﺮابﻂ

./http://drinc.ewra.net

الﻤﺮجﻊTsakiris, G. and H. Vangelis, 2005: Establishing a drought index incorporating :
.evapotranspiration. European Water, 9/10:3–11

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﻠﺠفاف الفﻌﻠﻲ
سهﻮلة

).(EDI

االسﺘﺨﺪام :أصﻔﺮ.

اﻷﺻﻞ :أُﻋﺪ مﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﻗام بﮫ  Byunو  Wilhiteإلى جانﺐ مﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓﻲ الﻤﺮﻛﺰ الﻮﻃﻨﻲ للﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ آﺛار
الﺠﻔاف ).(NDMC
الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﺨﺪم بﯿانات الهﻄﻮل الﯿﻮمﻲ ﻹﻋﺪاد وﺣﺴاب ﻋﺪة بارامﺘﺮات ھﻲ :الهﻄﻮل الﻔعلﻲ ) ،(EPوالﻤﺘﻮﺳﻂ
الﯿﻮمﻲ للهﻄﻮل الﻔعلﻲ ،وانﺤﺮاف الهﻄﻮل الﻔعلﻲ ) ،(DEPوالقﯿﻤة الﻤعﯿارية النﺤﺮاف الهﻄﻮل الﻔعلﻲ .وھﺬه
الﺒارامﺘﺮات يﻤﻜﻦ أن تﺤﺪد بﺪاية ونهاية ﻓﺘﺮات العﺠﺰ الﻤاﺋﻲ .وباﺳﺘﺨﺪام بارامﺘﺮات الﻤﺪﺧﻼت ،يﻤﻜﻦ أداﺀ
العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف الﻔعلﻲ ) (EDIﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺄي مﻮﻗع ﻓﻲ العالﻢ يﺠﺮي ﻓﯿﮫ تﻮﺣﯿﺪ
الﻨﺘاﺋﺞ ﻷﻏﺮاض الﻤقارنة ،مﻤا يعﻄﻲ تﺤﺪيﺪاً واﺿﺤاً لﺒﺪاية الﺠﻔاف ونهايﺘﮫ ومﺪتﮫ .وﻋﻨﺪ إﻋﺪاد الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
للﺠﻔاف الﻔعلﻲ ) ،(EDIﻛانﺖ معﻈﻢ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف تُﺤﺴﺐ باﺳﺘﺨﺪام الﺒﯿانات الﺸهﺮية ،ومﻦ ﺛﻢ ﻛان
الﺘﺤﻮل إلى الﺒﯿانات الﯿﻮمﯿة أمﺮاً ﻓﺮيﺪاً وھاماً تﻤﯿﺰ بﮫ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الهﻄﻮل

الﯿﻮمﻲ.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :ھﻮ رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ جﯿﺪ للﻤﺮاﻗﺒة الﺘﺸﻐﯿلﯿة لﻜﻞ مﻦ ﺣاالت الﺠﻔاف الﺠﻮي والﺠﻔاف الﺰراﻋﻲ ﻷن العﻤلﯿات
الﺤﺴابﯿة يﺠﺮي تﺤﺪيﺜها يﻮمﯿاً.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :مﻦ الﻤﻤﻜﻦ ،بﻮجﻮد مُﺪﺧﻞ وﺣﯿﺪ الزم للعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة ،ﺣﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف الﻔعلﻲ
يﺴﺠﻞ ﻓﯿﮫ الهﻄﻮل .وتﺘﻮاﻓﺮ وﺛاﺋﻖ داﻋﻤة للﺒﺮنامﺞ تﺸﺮح العﻤلﯿات  .والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
) (EDIﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺄي مﻮﻗع َ
للﺠﻔاف الﻔعلﻲ ) (EDIمعﯿاري ومﻦ ﺛﻢ يﻤﻜﻦ مقارنةمﺨﺮجات جﻤﯿع الﻨﻈﻢ الﻤﻨاﺧﯿة .وھﻮ ﻓعال لﺘﺤﺪيﺪ بﺪاية ونهاية
ومﺪة ﻇﻮاھﺮ الﺠﻔاف.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :بالﻨﻈﺮ إلى أن ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ال يﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار إال الهﻄﻮل وﺣﺪه  ،ﻓﺈن أﺛﺮ درجة الﺤﺮارة
ﻋلى ﺣاالت الﺠﻔاف ال يُﺪمﺞ مﺒاﺷﺮة .واﺳﺘﺨﺪام الﺒﯿانات الﯿﻮمﯿة ﻗﺪ يﺠعﻞ مﻦ الﺼعﺐ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
ﻓﻲ ﺣالة تﺸﻐﯿلﯿة ،ﻷن الﺘﺤﺪيﺜات الﯿﻮمﯿة للﺒﯿانات الﻤﺪﺧلة ﻗﺪ ال تﻜﻮن مﻤﻜﻨة.
الﻤﻮارد :يﺬﻛﺮ الﻤﺆلﻔان أن الﺸﻔﺮة مﺘاﺣة مﻦ ﺧﻼل االتﺼال بهﻤا مﺒاﺷﺮة .وتﺘاح العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة وتﻮصﻒ ﻓﻲ
ّ
وتﺸﻜﻞ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف الﻔعلﻲ
الﻮرﻗة الﺒﺤﺜﯿة اﻷصلﯿة الﻤﺬﻛﻮرة ﻛﻤﺮجع أدناه.
) (EDIجﺰﺀاً مﻦ مﺠﻤﻮﻋة اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﺘﻲ تُﺤﺴﺐ ﻛﺠﺰﺀ مﻦ مﺠﻤﻮﻋة الﺒﺮامﺞ الﺤاﺳﻮبﯿة لﻨﻤﺬجة معلﻮمات
الﺴﻼﺳﻞ الﻤﻜانﯿة والﺰمﻨﯿة ).SPATSIM)، http://www.preventionweb.net/files/1869_VL102136.pdf
الﻤﺮجﻊByun, H.R. and D.A. Wilhite, 1996: Daily quantification of drought severity and duration. :
.Journal of Climate, 5:1181–1201

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :مُﻌامﻞ  Selyaninovالهﯿﺪرولﻮجﻲ  -الﺤﺮاري
االسﺘﺨﺪام :أصﻔﺮ.

).(HTC

سهﻮلة
ً
اﻷﺻﻞ :أﻋ ّﺪه  Selyaninovﻓﻲ االتﺤاد الﺮوﺳﻲ ،ومﺮجعﯿﺘﮫ الﻤﻨاخ الﺮوﺳﻲ.
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والهﻄﻮل.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﻔﯿﺪ ﻓﻲ مﺮاﻗﺒة أﺣﻮال الﺠﻔاف الﺰراﻋﻲ وﻗﺪ اﺳﺘُﺨﺪم أيﻀاً ﻓﻲ تﺼﻨﯿﻔات

الﻤﻨاخ.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :تﺘﺴﻢ ﻋﻤلﯿة ﺣﺴابﮫ بالﺒﺴاﻃة ،ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ تﻄﺒﯿﻖ القﯿﻢ الﺘﻲ يﺴﻔﺮ ﻋﻨها ﻋلى اﻷﺣﻮال الﺰراﻋﯿة
ﺧﻼل مﻮﺳﻢ الﺰرع.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ال تﺮاﻋﻲ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة رﻃﻮبة

الﺘﺮبة.

الﻤﻮارد :يﻤﻜﻦ العﺜﻮر ﻋلى معلﻮمات ﻋلى الﻤﻮﻗع الﺸﺒﻜﻲ للﻤعهﺪ الﻮﻃﻨﻲ الﺮوﺳﻲ لﻸرصاد الﺠﻮية الﺰراﻋﯿة،
 ،http://cxm.obninsk.ru/index.php?id=154وﻓﻲ الﻤﻮﻗع الﺸﺒﻜﻲ لﻸﻃلﺲ اﻹيﻜﻮلﻮجﻲ الﺰراﻋﻲ الﺘﻔاﻋلﻲ لﺮوﺳﯿا
والﺒلﺪان الﻤﺠاورة.http://www.agroatlas.ru/en/content/Climatic_maps/GTK/GTK/index.html ،
الﻤﺮجﻊSelyaninov, G.T., 1928: About climate agricultural estimation. Proceedings on Agricultural :
.Meteorology, 20:165–177

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﻠﺠفاف ) (NDIلﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة لﻠﻤﺤﯿﻄات والﻐﻼف الﺠﻮي

).(NOAA

االسﺘﺨﺪام :أصﻔﺮ.

سهﻮلة
ً
اﻷﺻﻞ :أُﻋ ّﺪ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﺛﻤانﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ ﻓﻲ مﺮﻓﻖ الﻄقﺲ الﺰراﻋﻲ الﻤﺸﺘﺮك ﻛﺠﺰﺀ مﻦ مﺤاولة وزارة
الﺰراﻋة ﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة اﺳﺘﺨﺪام بﯿانات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ لﻮﺿع تقﺪيﺮات ﻹنﺘاج الﻤﺤاصﯿﻞ ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ
العالﻢ.
الﺨﺼاﺋﺺ :ھﻮ رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ يﺴﺘﻨﺪ إلى الهﻄﻮل ،ويقارن الهﻄﻮل الﻔعلﻲ الﻤقﯿﺲ بالقﯿﻢ الﻤعﺘادة أﺛﻨاﺀ مﻮﺳﻢ
ويُﺤﺴﺐ مﺘﻮﺳﻂ الهﻄﻮل لﻜﻞ أﺳﺒﻮع ،ويُقارن بﻤﺠﻤﻮع مﺘﻮﺳﻄات الهﻄﻮل الﻤقﯿﺲ ﻋلى مﺪى ﺛﻤانﯿة أﺳابﯿع
مﺴﺘﻤﺮة .وإذا ﻛان مقﺪار الهﻄﻮل الﻔعلﻲ يﺰيﺪ ﻋلى  60%مﻦ الهﻄﻮل الﻤعﺘاد لﻔﺘﺮة الﺜﻤانﯿة أﺳابﯿع ،يُﻔﺘﺮض ﻋﻨﺪﺋﺬ
أن اﻷﺳﺒﻮع الﺤالﻲ ال يﻮجﺪ ﻓﯿﮫ ﺳﻮى إجهاد ماﺋﻲ ﺿﺌﯿﻞ أو ال يﻮجﺪ ﻓﯿﮫ أي إجهاد ماﺋﻲ .وﻓﻲ ﺣالة اﻛﺘﺸاف وجﻮد
إجهاد ،ﻓﺈنﮫ يﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﺨﺪامﮫ إلى أن يﺒلﻎ الهﻄﻮل الﻔعلﻲ  60%أو أﻛﺜﺮ مﻦ الﻤعﺘاد.
الﺰرع.

بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الهﻄﻮل الﺸهﺮي مﺤﻮ ً
ّال إلى ﻗﯿﻢ ھﻄﻮل
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻷﺣﻮال الﺠﻔاف الﺘﻲ تﺆﺛﺮ ﻋلى

أﺳﺒﻮﻋﯿة.

الﺰراﻋة.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :الﻤﺪﺧﻞ الﻮﺣﯿﺪ ھﻮ الهﻄﻮل ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة زمﻨﯿة ﺷهﺮية واﺣﺪة .وتﺘﺴﻢ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة وﺷﺮح
اﺳﺘﺨﺪامها بالﺒﺴاﻃة.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :تلﺰم بﯿانات ﻋلى مﺪى  30ﻋاماً ﻋلى اﻷﻗﻞ لﺤﺴاب القﯿﻢ الﺸهﺮية الﻤﻮﺣﺪة الﺘﻲ تُﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ
ﺣﺴاب القﯿﻤة اﻷﺳﺒﻮﻋﯿة .ولهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ تﻄﺒﯿقات مﺤﺪدة جﺪاً تﺘعلﻖ بالﺰراﻋة ونﻤاﺀ الﻤﺤاصﯿﻞ وتﻄﻮرھا.
الﻤﺮجﻊStrommen, N.D. and R.P. Motha, 1987: An operational early warning agricultural weather :
system. In: Planning for Drought: Toward a Reduction of Societal Vulnerability (D.A. Wilhite, W.E.
.Easterling and D.A. Wood, eds.). Boulder, CO, Westview Press
.(Index name: Palmer Drought Severity Index (PDSI

ﺳهﻮلة

االﺳﺘﺨﺪام:

أصﻔﺮ.

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :رﻗﻢ بالﻤﺮ الﻘﯿاسﻲ لﺸﺪة الﺠفاف

).(PDSI

ً
اﻷﺻﻞ :أُﻋﺪ ﻓﻲ ﺳﺘﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ ﻛﺈﺣﺪى الﻤﺤاوالت اﻷولى لﺘﺤﺪيﺪ ﺣاالت الﺠﻔاف باﺳﺘﺨﺪام بﯿانات أﺧﺮى
ﻏﯿﺮ بﯿانات الهﻄﻮل وﺣﺪه .وﻗﺪ ﻋُ هﺪ إلى بالﻤﺮ بﻤهﻤة وﺿع ﻃﺮيقة ﻹدماج بﯿانات درجة الﺤﺮارة والهﻄﻮل مع
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الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﺨﺪم ﻗ َﯿﻢ درجة الﺤﺮارة ودرجة الهﻄﻮل ويﺘﺴﻢ بﺤﺴاﺳﯿﺘﮫ ﻷﺣﻮال الﺠﻔاف الﺨاصة بالﻨﻈام الﻤﻨاﺧﻲ
الﺬي تﺠﺮي مﺮاﻗﺒﺘﮫ .وھﻮ مﺮن بﺪرجة ﻛاﻓﯿة تﺆھلﮫ لﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ الﺘﻄﺒﯿقات الﺸهﺮية والﺘﻄﺒﯿقات العقﺪية ﻋلى
الﺴﻮاﺀ.
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معلﻮمات الﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة لﺘﺤﺪيﺪ ﺣاالت الﺠﻔاف ﻓﻲ اﻷﻗالﯿﻢ الﻤﻨﺘﺠة للﻤﺤاصﯿﻞ بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة .ولﺴﻨﻮات
ﻛﺜﯿﺮة ،ﻛان رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) (PDSIھﻮ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﺘﺸﻐﯿلﻲ الﻮﺣﯿﺪ للﺠﻔاف ،وما زالﺖ لﮫ
ﺷعﺒﯿة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ العالﻢ.
الﺨﺼاﺋﺺ :يُﺤﺴﺐ باﺳﺘﺨﺪام الﺒﯿانات الﺸهﺮية لﺪرجات الﺤﺮارة والهﻄﻮل إلى جانﺐ معلﻮمات ﻋﻦ ﻗﺪرة الﺘﺮبة
ﻋلى االﺣﺘﻔاظ بالﻤﯿاه .وھﻮ يﺮاﻋﻲ الﺮﻃﻮبة الﻮاردة )الهﻄﻮل( وﻛﺬلﻚ الﺮﻃﻮبة الﻤﺨﺰونة ﻓﻲ الﺘﺮبة ،وھﻮ ما يﻔﺴﺮ
الﻔقﺪان الﻤﺤﺘﻤﻞ للﺮﻃﻮبة الﻨاجﻢ ﻋﻦ تﺄﺛﯿﺮات درجة الﺤﺮارة.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الﺒﯿانات الﺸهﺮية لﺪرجات الﺤﺮارة والهﻄﻮل .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام معلﻮمات ﻋﻦ ﻗﺪرة
الﺘﺮبة ﻋلى االﺣﺘﻔاظ بالﻤﯿاه ،ولﻜﻦ تﻮجﺪ أيﻀاً بارامﺘﺮات تلقاﺋﯿة .ويلﺰم وجﻮد ﺳﺠﻞ ﻛامﻞ بﺄرﻗام مﺴلﺴلة لﺪرجة
الﺤﺮارة والهﻄﻮل.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ،الﺬي أُﻋﺪ أﺳاﺳاً ﻛﻮﺳﯿلة لﺘﺤﺪيﺪ ﺣاالت الﺠﻔاف الﺘﻲ تﺆﺛﺮ ﻋلى الﺰراﻋة ،اﺳﺘُﺨﺪم
أيﻀاً لﺘﺤﺪيﺪ ومﺮاﻗﺒة ﺣاالت الﺠﻔاف الﺘﻲ تﺮتﺒﻂ بها أنﻮاع أﺧﺮى مﻦ اﻵﺛار .ومع ﻃﻮل أمﺪ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
) ،(PDSIتﻮجﺪ أمﺜلة ﻋﺪيﺪة الﺳﺘﺨﺪامﮫ ﻋلى مﺮ الﺴﻨﯿﻦ.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يُﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ العالﻢ ،وتﺘاح الﺸﻔﺮة والﻤﺨﺮجات ﻋلى نﻄاق واﺳع .وتﺘﻀﻤﻦ الﻤﺆلﻔات
العلﻤﯿة ورﻗات بﺤﺜﯿة مﺘعﺪدة تﺘعلﻖ بﺮﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) .(PDSIواﺳﺘﺨﺪام بﯿانات الﺘﺮبة ومﻨهﺠﯿة
الﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة الﻜاملة يﺠعلﮫ ﻗﻮياً بﺪرجة ﻛاﻓﯿة لﺘﺤﺪيﺪ الﺠﻔاف.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ﻗﺪ تﺆدي الﺤاجة إلى بﯿانات ﻛاملة بﺄرﻗام مﺴلﺴلة إلى نﺸﻮﺀ مﺸاﻛﻞ .ولهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ نﻄاق
زمﻨﻲ يﺒلﻎ تﺴعة أﺷهﺮ تقﺮيﺒاً ،مﻤا يﺆدي إلى وجﻮد تﺄﺧﺮ ﻓﻲ تﺤﺪيﺪ أﺣﻮال الﺠﻔاف بﺴﺒﺐ تﺒﺴﯿﻂ مﻜﻮّن رﻃﻮبة
الﺘﺮبة ﺿﻤﻦ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة .وھﺬا الﺘﺄﺧﺮ ﻗﺪ يﺼﻞ إلى ﻋﺪة أﺷهﺮ ،وھﻮ ما يﻤﺜﻞ ﻋﯿﺒاً ﻋﻨﺪ مﺤاولة تﺤﺪيﺪ ﺣالة
جﻔاف تﻨﺸﺄ بﺴﺮﻋة .وتﻮجﺪ أيﻀاً مﺸاﻛﻞ مﻮﺳﻤﯿة ،ﻷن الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (PDSIال يﺘﻨاول الهﻄﻮل الﻤﺘﺠﻤﺪ أو الﺘﺮبة
ً
تﻨاوال جﯿﺪاً.
الﻤﺘﺠﻤﺪة
الﻤﻮرد.http://hydrology.princeton.edu/data.pdsi.php :
الﻤﺮاجﻊ:
Alley, W.M., 1984: The Palmer Drought Severity Index: limitations and assumptions. Journal of
.Applied Meteorology, 23:1100–1109
Palmer, W.C., 1965: Meteorological Drought. Research Paper No. 45, US Weather Bureau,
.Washington, DC

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :رﻗﻢ بالﻤﺮ
االسﺘﺨﺪام:

الﻘﯿاسﻲ .Z

سهﻮلة
ً
اﻷﺻﻞ :يﺴﺘﺠﯿﺐ رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ  Zلﻸﺣﻮال القﺼﯿﺮة اﻷجﻞ ﻋلى نﺤﻮ أﻓﻀﻞ مﻦ اﺳﺘﺠابة رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ
لﺸﺪة الﺠﻔاف ) ،(PDSIويُﺤﺴﺐ ﻋاد ًة ﻋلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة أﻗﺼﺮ ﻛﺜﯿﺮاً ،مﻤا ّ
يﻤﻜﻨﮫ مﻦ تﺤﺪيﺪ أﺣﻮال الﺠﻔاف الﺘﻲ
تﺘﻄﻮر بﺴﺮﻋة .وﻛﺠﺰﺀ مﻦ العﻤﻞ اﻷصلﻲ الﺬي ﻗام بﮫ بالﻤﺮ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﺳﺘﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ ،يُﺤﺴﺐ ﻋادةً
رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ  Zﻋلى أﺳاس ﺷهﺮي ،إلى جانﺐ مﺨﺮجات رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) (PDSIمﺜﻞ ﺷﺬوذ
الﺮﻃﻮبة.
أصﻔﺮ.

الﺨﺼاﺋﺺ :يﺸار إلﯿﮫ أﺣﯿاناً بﻮصﻔﮫ ’الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺸﺬوذ الﺮﻃﻮبة‘ ،وتﻮﻓﺮ القﯿﻢ الﻤﺸﺘقة مﻨﮫ مقﯿاﺳاً ﻗابﻼ
للﻤقارنة للﺸﺬوذ الﻨﺴﺒﻲ ﻹﻗلﯿﻢ ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﺠﻔاف والﺮﻃﻮبة ﻋلى ﺣﺪ ﺳﻮاﺀ ﻋﻨﺪ مقارنﺘﮫ بالﺴﺠﻞ الﻜامﻞ لﺬلﻚ
الﻤﻮﻗع.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ  Zمﺸﺘﻖ مﻦ مﺸﺘقات رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) ،(PDSIوتﺸﻜﻞ
ﻗ َﯿﻢ  Zجﺰﺀاً مﻦ مﺨﺮجات رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ).(PDSI
الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﻔﯿﺪ لﻤقارنة الﻔﺘﺮات الﺤالﯿة بﻔﺘﺮات الﺠﻔاف الﻤعﺮوﻓة اﻷﺧﺮى .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ أيﻀاً اﺳﺘﺨﺪامﮫ لﺘﺤﺪيﺪ
نهاية ﻓﺘﺮة جﻔاف ،ﻋﻨﺪما يُﺴﺘﺨﺪم لﺘﺤﺪيﺪ ﻛﻤﯿة الﺮﻃﻮبة الﻼزمة للﻮصﻮل إلى الﻔﺌة ﺷﺒﮫ الﻤعﺘادة ،وﻓﻖ تعﺮيﻒ
بالﻤﺮ لها.
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مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :مﻤاﺛلة لﻤﻮاﻃﻦ ﺿعﻒ رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) ،(PDSIمع إمﻜانﯿة أن تﺘﺴﺒﺐ الﺤاجة
إلى بﯿانات ﻛاملة بﺄرﻗام مﺴلﺴلة ﻓﻲ إيﺠاد مﺸاﻛﻞ .ولهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ نﻄاق زمﻨﻲ يﺒلﻎ تﺴعة أﺷهﺮ تقﺮيﺒاً ،مﻤا
يﺆدي إلى تﺄﺧﺮ ﻓﻲ تﺤﺪيﺪ أﺣﻮال الﺠﻔاف بﺴﺒﺐ تﺒﺴﯿﻂ مﻜﻮن رﻃﻮبة الﺘﺮبة ﻓﻲ إﻃار العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة .وﻗﺪ
يﺼﻞ ھﺬا الﺘﺄﺧﺮ إلى ﻋﺪة أﺷهﺮ ،وھﻮ ما يﻤﺜﻞ ﻋﯿﺒاً ﻋﻨﺪ مﺤاولة تﺤﺪيﺪ ﺣالة جﻔاف تﻨﺸﺄ بﺴﺮﻋة .وتﻮجﺪ أيﻀاً
ً
تﻨاوال جﯿﺪاً.
مﺸاﻛﻞ مﻮﺳﻤﯿة ،ﻷن رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ  Zال يﺘﻨاول الهﻄﻮل الﻤﺘﺠﻤﺪ أو الﺘﺮبة الﻤﺘﺠﻤﺪة
الﻤﻮرد :يﺮجى االتﺼال بالﻤﺮﻛﺰ الﻮﻃﻨﻲ للﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ آﺛار الﺠﻔاف ) (NDMCللﻮصﻮل إلى ﺷﻔﺮة مﺠﻤﻮﻋة بالﻤﺮ،
./http://drought.unl.edu

الﻤﺮجﻊ:
Palmer, W.C., 1965: Meteorological Drought. Research Paper No. 45, US Weather Bureau,
.Washington, DC

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﺸﺬوذ سﻘﻮط اﻷمﻄار
االسﺘﺨﺪام:

).(RAI

سهﻮلة
ً
اﻷﺻﻞ :بﺪأ  van Rooyالعﻤﻞ الﻤﺘعلﻖ بﮫ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﺳﺘﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ.
أصﻔﺮ.

الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﺨﺪم ﻗﯿﻢ الهﻄﻮل الﻤﻮﺣﺪة اﺳﺘﻨاداً إلى الﺴﺠﻞ الﺘاريﺨﻲ لﻤﺤﻄة ما ﻓﻲ مﻮﻗع معﯿﻦ .والﻤقارنة مع
الﻔﺘﺮة الﺤالﯿة تﻀع الﻤﺨﺮجات ﻓﻲ مﻨﻈﻮر تاريﺨﻲ.
بارامﺘﺮات

الﻤﺪخﻼت :الهﻄﻮل.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :يﺘﻨاول ﺣاالت الﺠﻔاف الﺘﻲ تﺆﺛﺮ ﻋلى الﺰراﻋة والﻤﻮارد الﻤاﺋﯿة والقﻄاﻋات اﻷﺧﺮى ،ﻷن الﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ لﺸﺬوذ ﺳقﻮط اﻷمﻄار ) (RAIمﺮن مﻦ ﺣﯿﺚ إنﮫ يﻤﻜﻦ تﺤلﯿلﮫ ﻋلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة ﺷﺘى.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﺴهﻞ ﺣﺴابﮫ ،بﻮجﻮد مُﺪﺧﻞ وﺣﯿﺪ لﮫ )ھﻮ الهﻄﻮل( يﻤﻜﻦ تﺤلﯿلﮫ ﻋلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة ﺷهﺮية
ومﻮﺳﻤﯿة وﺳﻨﻮية.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :يﺘﻄلﺐ مﺠﻤﻮﻋة بﯿانات ﻛاملة بﺄرﻗام مﺴلﺴلة مع تقﺪيﺮات للقﯿﻢ الﻨاﻗﺼة .ومﻦ الﻼزم أن تﻜﻮن
ً
مقارنة بالﺘﺒايﻨات الﺰمﻨﯿة.
الﺘﺒايﻨات ﻓﻲ إﻃار الﺴﻨة صﻐﯿﺮة
الﻤﻮارد :ال تﺘﻮاﻓﺮ

مﻮارد.

الﻤﺮاجﻊ:
Kraus, E.B., 1977: Subtropical droughts and cross-equatorial energy transports. Monthly Weather
.Review, 105(8):1009–1018
.van Rooy, M.P., 1965: A Rainfall Anomaly Index independent of time and space. Notos, 14:43–48

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :رﻗﻢ بالﻤﺮ الﻘﯿاسﻲ الﻤﻌاﯾَﺮ ذاتﯿاً لﺸﺪة الﺠفاف
االسﺘﺨﺪام:

).(sc-PDSI

سهﻮلة
ً
اﻷﺻﻞ :ﻗام بالعﻤﻞ اﻷولﻲ  Wellsوآﺧﺮون ﻓﻲ جامعة نﺒﺮاﺳﻜا  -لﯿﻨﻜﻮلﻦ ﻓﻲ أواﺋﻞ العقﺪ اﻷول مﻦ القﺮن الﺤادي
والعﺸﺮيﻦ.
أصﻔﺮ.

الﺨﺼاﺋﺺ :يعﺒّﺮ ﻋﻦ جﻤﯿع الﺜﻮابﺖ الﻮاردة ﻓﻲ رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) ،(PDSIويﺘﻀﻤﻦ مﻨهﺠﯿة
تُﺤﺴﺐ ﻓﯿها الﺜﻮابﺖ بﺸﻜﻞ ديﻨامﯿﻜﻲ اﺳﺘﻨاداً إلى الﺨﺼاﺋﺺ الﻤﻮجﻮدة ﻓﻲ مﻮﻗع ﻛﻞ مﺤﻄة .وتﺤﺪد ﻛﻞ مﺤﻄة
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مﻜامﻦ الﻘﻮة :مﻤاﺛلة لﻤﻜامﻦ ﻗﻮة رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) .(PDSIوتﺘﻀﻤﻦ الﻤﺆلﻔات العلﻤﯿة ﻋﺪداً مﻦ
الﻮرﻗات الﺒﺤﺜﯿة ذات الﺼلة .واﺳﺘﺨﺪام بﯿانات الﺘﺮبة ومﻨهﺠﯿة الﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة الﻜاملة يﺠعﻞ رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ Z
ﻗﻮياً بﺪرجة ﻛاﻓﯿة لﺘﺤﺪيﺪ الﺠﻔاف.
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ﻃابع الﻤُعا َيﺮة الﺬاتﯿة لﺮﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ الﻤعايﺮ ذاتﯿاً لﺸﺪة الﺠﻔاف ) ،(sc-PDSIويﺘﻐﯿﺮ ھﺬا الﻄابع تﺒعاً للﻨﻈام
الﻤﻨاﺧﻲ للﻤﻮﻗع .ولهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ مقايﯿﺲ مﺒللة ومقايﯿﺲ جاﻓة.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :درجة الﺤﺮارة والﺮﻃﻮبة الﺸهﺮية .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام الﻤعلﻮمات ﻋﻦ ﻗﺪرة الﺘﺮبة ﻋلى
االﺣﺘﻔاظ بالﻤﯿاه ،ولﻜﻦ تﺘاح أيﻀاً ﻗﯿﻢ تلقاﺋﯿة .ويلﺰم ﺳﺠﻞ ﻛامﻞ بﺄرﻗام مﺴلﺴلة لﺒﯿانات درجة الﺤﺮارة والهﻄﻮل.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يﻤﻜﻦ تﻄﺒﯿقﮫ ﻋلى ﺣاالت الﺠﻔاف الﺠﻮي والﺠﻔاف الﺰراﻋﻲ والهﯿﺪرولﻮجﻲ .ومع ربﻂ الﻨﺘاﺋﺞ مﺒاﺷﺮة
بﻤﻮﻗع الﻤﺤﻄة تﻜﻮن الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة نادرة ،ﻷنها تﺘعلﻖ مﺒاﺷﺮة بﻤعلﻮمات تلﻚ الﻤﺤﻄة ولﯿﺲ بﺜابﺖ مﻦ
الﺜﻮابﺖ.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :باﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤلﯿات ﺣﺴابﯿة تﺮاﻋﻲ ﻛﻞ مﻮﻗع ﻋلى ﺣﺪة ،يعﻜﺲ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ما يﺤﺪث ﻓﻲ ﻛﻞ مﻮﻗع
ويﺘﯿﺢ إجﺮاﺀ مقارنات دﻗﯿقة بﯿﻦ اﻷﻗالﯿﻢ .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ ﺣﺴاب مﺮاﺣﻞ زمﻨﯿة مﺨﺘلﻔة.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :بالﻨﻈﺮ إلى أن الﻤﻨهﺠﯿة ال تﺨﺘلﻒ اﺧﺘﻼﻓاً ﻛﺒﯿﺮاً ﻋﻦ مﻨهﺠﯿة رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف
) ،(PDSIﻓﺈن ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ يﻨﻄﻮي ﻋلى نﻔﺲ الﻤﺸاﻛﻞ مﻦ ﺣﯿﺚ الﺘﺄﺧﺮ الﺰمﻨﻲ والهﻄﻮل الﻤﺘﺠﻤﺪ والﺘﺮبة
الﻤﺘﺠﻤﺪة.
الﻤﻮارد :يﻤﻜﻦ الﺤﺼﻮل ﻋلى الﺸﻔﺮة مﻦ  /http://drought.unl.eduو https://climatedataguide.ucar.edu/
.climate-data/cru-sc-pdsi-self-calibrating-pdsi-over-europe-north-america
الﻤﺮجﻊWells, N., S. Goddard and M.J. Hayes, 2004: A self-calibrating Palmer Drought Severity :
.Index. Journal of Climate, 17:2335–2351

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﻤﻌﯿاري لﻠﺸﺬوذ
االسﺘﺨﺪام:

).(SAI

سهﻮلة
ً
اﻷﺻﻞ :أدﺧلﮫ  Krausﻓﻲ مﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒعﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ وﻓﺤﺼﮫ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻛﻞ مﻦ  Katzو  Glantzﻓﻲ الﻤﺮﻛﺰ
ُ
الﻮﻃﻨﻲ لﺒﺤﻮث الﻐﻼف الﺠﻮي )بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة( ،ﻓﻲ أواﺋﻞ ﺛﻤانﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ .وﻗﺪ أﻋﺪ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري للﺸﺬوذ ) (SAIاﺳﺘﻨاداً إلى الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺸﺬوذ ﺳقﻮط اﻷمﻄار ) ،(RAIوھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ اﻷﺧﯿﺮ مﻜﻮﱢن
مﻦ مﻜﻮنات الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﺸﺬوذ ) .(SAIوھﻤا مﺘﻤاﺛﻼن ،ولﻜﻦ ﻛﻼھﻤا ﻓﺮيﺪ الﻄابع.
الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﻨﺪ إلى نﺘاﺋﺞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺸﺬوذ ﺳقﻮط اﻷمﻄار ) ،(RAIوأُﻋﺪ للﻤﺴاﻋﺪة ﻋلى تﺤﺪيﺪ ﺣاالت
أصﻔﺮ.

الﺠﻔاف ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﻤعﺮﺿة لﮫ ،مﻦ ﻗﺒﯿﻞ مﻨﻄقة الﺴاﺣﻞ بﻐﺮب أﻓﺮيقﯿا ومﻨﻄقة ﺷﻤال ﺷﺮق الﺒﺮازيﻞ .ويﺮاﻋﻲ
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺸﺬوذ ﺳقﻮط اﻷمﻄار ) (RAIﻋﺘﺒة الهﻄﻮل الﻤقﯿﺴة ﻓﻲ مﺤﻄة ما ﻓﻲ اﻹﻗلﯿﻢ ،ويﻮﺣّ ﺪ ﻗﯿاﺳﯿاً الﻜﻤﯿات
الﺴﻨﻮية .ﺛﻢ يﺤ ﱠﺪد مﺘﻮﺳﻂ االنﺤﺮاﻓات ﻓﻲ جﻤﯿع الﻤﺤﻄات الﻤﻮجﻮدة ﻓﻲ اﻹﻗلﯿﻢ للﺘﻮصﻞ إلى ﻗﯿﻤة وﺣﯿﺪة للﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للﺸﺬوذ ).(SAI
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الهﻄﻮل ﻓﻲ الﻔﺘﺮات الﺰمﻨﯿة الﺸهﺮية أو الﻤﻮﺳﻤﯿة أو
الﺘﻄﺒﯿﻘات :تﺤﺪيﺪ ﻇﻮاھﺮ الﺠﻔاف ،ال ﺳﯿﻤا ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ يﺘﻜﺮر ﻓﯿها
مﻜامﻦ الﻘﻮة :مُﺪﺧﻞ وﺣﯿﺪ ،يﻤﻜﻦ ﺣﺴابﮫ ﻷي ﻓﺘﺮة

الﺴﻨﻮية.

الﺠﻔاف.

مﺤﺪدة.

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ال يﺴﺘﺨﺪم ﺳﻮى الهﻄﻮل ،وتعﺘﻤﺪ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة ﻋلى بﯿانات
الﻤﻮارد :تﺮد ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات معادالت مﻦ أجﻞ العﻤلﯿات

جﯿﺪة.

الﺤﺴابﯿة.

الﻤﺮاجﻊ:
Katz, R.W. and M.H. Glantz, 1986: Anatomy of a rainfall index. Monthly Weather Review,
.114:764–771
Kraus, E.B., 1977: Subtropical droughts and cross-equatorial energy transports. Monthly Weather
.Review, 105(8):1009–1018

دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﻤﻌﯿاري لﻠﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ

لﻠهﻄﻮل ).(SPEI

سهﻮلة
ً
اﻷﺻﻞ :أﻋ ّﺪه  Vicente-Serranoوآﺧﺮون ﻓﻲ معهﺪ  Pirenaicoلﻺيﻜﻮلﻮجﯿا ﻓﻲ ﺳﺮﻗﺴﻄة ،إﺳﺒانﯿا.
أصﻔﺮ.

الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﺨﺪم الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ للهﻄﻮل ) ،(SPEIبﻮصﻔﮫ رﻗﻤاً ﻗﯿاﺳﯿاً جﺪيﺪاً نﺴﺒﯿاً
للﺠﻔاف ،اﻷﺳاس الﺨاص بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIلﻜﻨﮫ يﺘﻀﻤﻦ مﻜﻮﱢن درجة الﺤﺮارة ،مﻤا يﺘﯿﺢ
لﮫ الﺘعﺒﯿﺮ ﻋﻦ تﺄﺛﯿﺮ درجة الﺤﺮارة ﻋلى تﻄﻮر الﺠﻔاف مﻦ ﺧﻼل ﻋﻤلﯿة ﺣﺴابﯿة أﺳاﺳﯿة للﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة .وللﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ ) (SPEIمقﯿاس للﺸﺪة تُﺤﺴﺐ ﻓﯿﮫ القﯿﻢ اﻹيﺠابﯿة والقﯿﻢ الﺴلﺒﯿة ﻋلى الﺴﻮاﺀ ،بﺤﯿﺚ يﺤﺪد الﻈﻮاھﺮ الﺮﻃﺒة
والﻈﻮاھﺮ الﺠاﻓة .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ ﺣﺴابﮫ لﻔﺘﺮات زمﻨﯿة تﺒلﻎ ﺷهﺮاً واﺣﺪاً ﻓقﻂ وتﺼﻞ إلى  48ﺷهﺮاً أو أﻛﺜﺮ .وتﺘﯿﺢ
الﺘﺤﺪيﺜات الﺸهﺮية اﺳﺘﺨﺪامﮫ تﺸﻐﯿلﯿاً ،وﻛلﻤا ﻃالﺖ الﺴﻼﺳﻞ الﺰمﻨﯿة للﺒﯿانات الﻤﺘاﺣة ،زادت ﻗﻮة الﻨﺘاﺋﺞ.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :بﯿانات الهﻄﻮل ودرجة الﺤﺮارة الﺸهﺮية .ويلﺰم ﺳﺠﻞ بﯿانات ﻛامﻞ بﺄرﻗام مﺴلﺴلة مع ﻋﺪم
وجﻮد أﺷهﺮ ناﻗﺼة.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ للهﻄﻮل ) (SPEIلﺘﺤﺪيﺪ ومﺮاﻗﺒة اﻷﺣﻮال
الﻤﺮتﺒﻄة بﻄاﺋﻔة مﺘﻨﻮﻋة مﻦ آﺛار الﺠﻔاف ،وذلﻚ التﺴامﮫ بﻨﻔﺲ الﻤﺮونة الﺘﻲ يﺘﺴﻢ بها الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري
للهﻄﻮل ).(SPI
مﻜامﻦ الﻘﻮة :إدراج بﯿانات درجة الﺤﺮارة إلى جانﺐ بﯿانات الهﻄﻮل يﺘﯿﺢ لهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ أن يﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار
أﺛﺮ درجة الﺤﺮارة ﻋلى ﺣالة جﻔاف .وتﻨﻄﺒﻖ الﻤﺨﺮجات ﻋلى جﻤﯿع الﻨﻈﻢ الﻤﻨاﺧﯿة ،مع إمﻜانﯿة مقارنة الﻨﺘاﺋﺞ
ﻷنها مﻮﺣﺪة ﻗﯿاﺳﯿاً .وباﺳﺘﺨﺪام بﯿانات درجة الﺤﺮارة ،يُعﺘﺒﺮ ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ رﻗﻤاً ﻗﯿاﺳﯿاً مﺜالﯿاً ﻋﻨﺪ الﻨﻈﺮ إلى
أﺛﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻓﻲ مﺨﺮجات الﻨﻤاذج ﻓﻲ إﻃار ﺳﯿﻨاريﻮھات مﺴﺘقﺒلﯿة ﺷﺘى.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ﻗﺪ تﺤﺪ الﺤاجة إلى مﺠﻤﻮﻋة بﯿانات ﻛاملة بﺄرﻗام مﺴلﺴلة لﺪرجة الﺤﺮارة والهﻄﻮل ﻋلى الﺴﻮاﺀ
مﻦ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ بﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔاية الﺒﯿانات الﻤﺘﻮاﻓﺮة .ولﻜﻮنﮫ رﻗﻤاً ﻗﯿاﺳﯿاً ﺷهﺮياً ﻓﺈن ﺣاالت الﺠﻔاف
الﺘﻲ تﺘﻄﻮر ﺳﺮيعاً ﻗﺪ ال يﺘﺴﻨى تﺤﺪيﺪھا بﺴﺮﻋة.
الﻤﻮارد :تﺘاح ﺷﻔﺮة الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ للهﻄﻮل ) (SPEIمﺠاناً ويﺮد أيﻀاً بﯿان العﻤلﯿات
الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بﮫ ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات./http://sac.csic.es/spei ،
الﻤﺮجﻊVicente-Serrano, S.M., S. Begueria and J.I. Lopez-Moreno, 2010: A multi-scalar drought :
index sensitive to global warming: the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. Journal of
.Climate, 23:1696–1718

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﻤﺮجﻌﻲ الﺰراﻋﻲ لﻠﺠفاف
االسﺘﺨﺪام:

).(ARID

سهﻮلة
ً
اﻷصﻞ :يﺴﺘﻨﺪ إلى بﺤﻮث أجﺮاھا ﻓﻲ جﻨﻮب ﺷﺮق الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة  Woliﻓﻲ جامعة والية مﯿﺴﯿﺴﯿﺒﻲ و Jones
أﺣﻤﺮ.

وآﺧﺮون ﻓﻲ جامعة ﻓلﻮريﺪا ﻓﻲ ﻋام

.2011

الﺨﺼاﺋﺺ :يﺘﻨﺒﺄ بﺤالة تﻮاﻓﺮ الﺮﻃﻮبة ﻓﻲ الﺘﺮبة .ويﺴﺘﺨﺪم مﺰيﺠاً مﻦ تقﺮيﺒات اﻹجهاد الﻤاﺋﻲ ونﻤاذج الﻤﺤاصﯿﻞ
لﺘﺤﺪيﺪ أﺛﺮ اﻹجهاد الﻤاﺋﻲ ﻋلى نﻤﻮ الﻨﺒاتات وتﻄﻮرھا وﻏلﺘها ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻤﺤاصﯿﻞ مﺤﺪدة.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :بﯿانات درجة الﺤﺮارة والهﻄﻮل الﯿﻮمﯿة .ويُﺴﺘﺨﺪم أيﻀاً نﻤﻮذج الﺬرة الﺨاص بﻨﻈام دراﺳة
الﻄاﻗة اﻹﺷعاﻋﯿة للﺴُ ﺤﺐ واﻷرض ) ،(CERESولﻜﻦ مﻦ الﻤﻤﻜﻦ أيﻀاً اﺳﺘﺨﺪام نﻤاذج ﻋﻤلﯿات مﺤاﻛاة لﻤﺤاصﯿﻞ
أﺧﺮى.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم لﺘﺤﺪيﺪ الﺠﻔاف والﺘﻨﺒﺆ بﮫ ﻓﻲ الﺴﯿاﻗات الﺘﻲ تﻤﺜﻞ ﻓﯿها اﻵﺛار الﺰراﻋﯿة الﺸاﻏﻞ

الﺮﺋﯿﺴﻲ.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :تﺜﺒﺖ الﻨﻤاذج الﻤﺤﺼﻮلﯿة وﻃﺮق الﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة ﻓاﺋﺪتها ﻓﻲ الﺘﻨﺒﺆ بﺮﻃﻮبة الﺘﺮبة واﻹجهاد الﻼﺣﻖ
الﺬي يﺼﯿﺐ الﻤﺤاصﯿﻞ .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ ﺣﺴاب ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ يﻮمﯿاً بﺤﯿﺚ تﻜﻮن مُﺪد رد الﻔعﻞ إزاﺀ الﺠﻔاف
ﺳﺮيعة.
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صﻤﻢ ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ وجﺮى اﺧﺘﺒاره ﻓﻲ جﻨﻮب ﺷﺮق الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺒﻀعة
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒُ :
نُﻈﻢ مﺤﺼﻮلﯿة ﻓقﻂ .ولﯿﺲ مﻦ الﺴهﻞ اﺳﺘﺨﺪامﮫ مع مﺤاصﯿﻞ أﺧﺮى.
الﻤﻮارد :يﺮد ﺷﺮح الﻤعادالت والﻤﻨهﺠﯿة الﻤﺴﺘﺨﺪمة ﻓﻲ الﻤادة الﻤﺮجعﯿة الﻤﺒﯿّﻨة أدناه .وال تُﺘاح لعامة الﺠﻤهﻮر
ﺷﻔﺮة مﺼﺪرية.
الﻤﺮجﻊWoli, P., J.W. Jones, K.T. Ingram and C.W. Fraisse, 2012: Agricultural Reference Index for :
.Drought (ARID). Agronomy Journal, 104:287–300

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﺠفاف الﻤﺤاﺻﯿﻞ
االسﺘﺨﺪام:

).(CSDI

سهﻮلة
ً
اﻷﺻﻞ :أﻋ ّﺪه  Meyerوآﺧﺮون ﻓﻲ أواﺋﻞ تﺴعﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ ﻓﻲ جامعة نﺒﺮاﺳﻜا  -لﯿﻨﻜﻮلﻦ لﺪراﺳة أﺛﺮ
الﺠﻔاف ﻋلى الﻐلة الﻔعلﯿة للﻤﺤاصﯿﻞ.
أﺣﻤﺮ.

الﺨﺼاﺋﺺ :يﺮاﻋﻲ ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ،بﺤﺴاب الﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة اﻷﺳاﺳﯿة للﺘﺮبة ،أﺛﺮ الﺠﻔاف ،ولﻜﻨﮫ يﺤﺪد مﺘى
يﺤﺪث إجهاد الﺠﻔاف ﺿﻤﻦ تﻄﻮر الﻤﺤﺼﻮل وما ﺳﯿﻜﻮن اﻷﺛﺮ اﻹجﻤالﻲ لﺬلﻚ ﻋلى الﻐلة الﻨهاﺋﯿة .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ أن
يﺤﺪد رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) (PDSIوالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺮﻃﻮبة الﻤﺤاصﯿﻞ ) (CMIأﺣﻮال الﺠﻔاف الﺘﻲ تﺆﺛﺮ
ﻋلى مﺤﺼﻮل ما ،ولﻜﻨهﻤا ال يﺒﯿﻨان اﻷﺛﺮ الﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋلى الﻐلة.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :درجة الﺤﺮارة العﻈﻤى الﯿﻮمﯿة ،ودرجة الﺤﺮارة الﺼﻐﺮى الﯿﻮمﯿة ،والهﻄﻮل ،ودرجة
ﺣﺮارة نقﻄة الﻨﺪى ،وﺳﺮﻋة الﺮياح ،واﻹﺷعاع الﺸﻤﺴﻲ اﻹجﻤالﻲ ،ھﻲ الﻤﺪﺧﻼت الﻤﻨاﺧﯿة .وتلﺰم أيﻀاً ﺧﺼاﺋﺺ
مﻼمﺢ الﺘﺮبة مﻦ أجﻞ إﻋﺪاد الﻨﻤاذج .وتلﺰم بﯿانات ﻋﻦ الﻐﻼت والﻔﯿﻨﻮلﻮجﯿا مﻦ أجﻞ إﻗامة روابﻂ ﺳلﯿﻤة مع أيام
الﺰرع ونﻤاﺀ الﻤﺤاصﯿﻞ والﻐلة الﻨهاﺋﯿة.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :أُﻋﺪ أﺳاﺳاً للﻤﺴاﻋﺪة ﻋلى تﺤﺪيﺪ أﺛﺮ الﺠﻔاف ﻋلى ﻏﻼت الﻤﺤاصﯿﻞ ﻓﻲ اﻷﻗالﯿﻢ الﻤﻨﺘﺠة للﺤﺒﻮب ﻓﻲ
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،وھﻮ يقﺘﺼﺮ إلى ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋلى نﻮع الﻤﺤﺼﻮل الﺬي تﺠﺮي

مﺮاﻗﺒﺘﮫ.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :يقﺘﺼﺮ إلى ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋلى مﺤﺼﻮل معﯿﻦ ويﺴﺘﻨﺪ إلى تﻄﻮر الﻨﺒات .وتﺮاﻋﻲ الﻨﻤاذج مﺘى ﺣﺪث
إجهاد الﺠﻔاف ﺧﻼل نﻤﻮ الﻨﺒاتات ويق ّﺪر اﻷﺛﺮ اﻹجﻤالﻲ ﻋلى الﻐلة.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :الﻤﺪﺧﻼت معقﺪة بﺪرجة ﻛﺒﯿﺮة ،وما زالﺖ مﻮاﻗع ﻛﺜﯿﺮة تﻔﺘقﺮ إلى اﻷدوات الﻼزمة أو إلى الﺴﺠﻞ
الﺰمﻨﻲ الﻼزم لﺘقﯿﯿﻢ اﻷﺣﻮال تقﯿﯿﻤاً صﺤﯿﺤاً.
الﻤﻮارد :يﺮد بﯿان الﻤﻨهﺠﯿة والعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة بﺪﻗة ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات ،انﻈﺮ الﻤﺮاجع الﻮاردة

أدناه.

الﻤﺮاجﻊ:
Meyer, S.J., K.G. Hubbard and D.A. Wilhite, 1993: A Crop-specific Drought Index for corn. I. Model
.development and validation. Agronomy Journal, 85:388–395
Meyer, S.J., K.G. Hubbard and D.A. Wilhite, 1993: A Crop-specific Drought Index for corn. II.
.Application in drought monitoring and assessment. Agronomy Journal, 85:396–399

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﻠﺠفاف السﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ
االسﺘﺨﺪام:

).(RDI

سهﻮلة
ً
اﻷﺻﻞ :أﻋﺪ مﻜﺘﺐ اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف ھﺬا ﻓﻲ مﻨﺘﺼﻒ تﺴعﯿﻨﯿات القﺮن
العﺸﺮيﻦ ﻛﻄﺮيقة الﺳﺘﺨﺪام أمﻮال اﻹﻏاﺛة الﻤﺨﺼﺼة لﻸراﺿﻲ العامة ﻓﻲ ﺣاالت ﻃﻮارئ الﺠﻔاف.
الﺨﺼاﺋﺺ :أُﻋﺪ ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺘﺤﺪيﺪ ﺷﺪة الﺠﻔاف وﻛﺬلﻚ مﺪتﮫ ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ أيﻀاً اﺳﺘﺨﺪامﮫ للﺘﻨﺒﺆ بﺒﺪاية
أﺣﻤﺮ.

ونهاية ﻓﺘﺮات الﺠﻔاف .وھﻮ لﮫ مقايﯿﺲ مﺒﺘلة ومقايﯿﺲ جاﻓة ﻋلى الﺴﻮاﺀ ويُﺤﺴﺐ ﻋلى مﺴﺘﻮى أﺣﻮاض اﻷنهار،
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بﻄﺮيقة مﻤاﺛلة لﻄﺮيقة الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻹمﺪادات الﻤﯿاه الﺴﻄﺤﯿة ) .(SWSIوللﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺠﻔاف اﺳﺘﺼﻼح
اﻷراﺿﻲ ) (RDIمﻜﻮّن الﻄلﺐ ﻋلى الﻤﯿاه ومﻜﻮّن درجة الﺤﺮارة ،مﻤا يﺘﯿﺢ إدراج الﺘﺒﺨﺮ ﻓﻲ الﺮﻗﻢ

القﯿاﺳﻲ.

بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :القﯿﻢ الﺸهﺮية للهﻄﻮل ،والﺘﺮاﻛﻢ الﺜلﺠﻲ ،ومﺴﺘﻮيات مﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه ،وتﺪﻓﻖ الﻤﺠاري
الﻤاﺋﯿة ،ودرجة الﺤﺮارة.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم أﺳاﺳاً لﻤﺮاﻗﺒة اﻹمﺪادات الﻤاﺋﯿة ﻷﺣﻮاض

اﻷنهار.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :الﺮﻗﻢ مﺤﺪد تﻤاماً لﻜﻞ ﺣﻮض .وﻋلى ﺧﻼف الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻹمﺪادات الﻤﯿاه الﺴﻄﺤﯿة ) ،(SWSIﻓﺈنﮫ
يعﺒّﺮ ﻋﻦ تﺄﺛﯿﺮات درجة الﺤﺮارة ﻋلى الﻤﻨاخ .وتﺘﯿﺢ الﻤقايﯿﺲ الﻤﺒﺘلة والﻤقايﯿﺲ الﺠاﻓة مﺮاﻗﺒة اﻷﺣﻮال الﺮﻃﺒة
واﻷﺣﻮال الﺠاﻓة.

الﻤﻮارد :تﺮد ﻓﻲ الﻤﺮجع الﻤﺬﻛﻮر أدناه الﺨﺼاﺋﺺ

والﺮياﺿﯿات.

الﻤﺮجﻊWeghorst, K., 1996: The Reclamation Drought Index: Guidelines and Practical Applications. :
.Bureau of Reclamation, Denver, CO

 7.2رﻃﻮبة الﺘﺮبة
اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :ﺷﺬوذ رﻃﻮبة الﺘﺮبة
االسﺘﺨﺪام:

)(SMA

سهﻮلة
ً
اﻷصﻞ :أﻋﺪه  Bergmanوآﺧﺮون ﻓﻲ الﻤﺮﻓﻖ الﻮﻃﻨﻲ للﻄقﺲ بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ مﻨﺘﺼﻒ ﺛﻤانﯿﻨﯿات القﺮن
أصﻔﺮ.

العﺸﺮيﻦ ﻛﻄﺮيقة لﺘقﯿﯿﻢ أﺣﻮال الﺠﻔاف

العالﻤﯿة.

الﺨﺼاﺋﺺ :يﻤﻜﻦ أن يﺴﺘﺨﺪم القﯿﻢ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿة أو الﺸهﺮية للهﻄﻮل والﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ معادلة بﺴﯿﻄة
للﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة .والﻤقﺼﻮد بﮫ أن يﺒﯿﻦ درجة جﻔاف أو تﺸﺒﱡع الﺘﺮبة مقارنة باﻷﺣﻮال الﻤعﺘادة وأن يﺒﯿّﻦ ﻛﯿﻒ يﺆﺛﺮ
إجهاد رﻃﻮبة الﺘﺮبة ﻋلى إنﺘاج الﻤﺤاصﯿﻞ ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ العالﻢ.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :بﯿانات درجة الﺤﺮارة والهﻄﻮل اﻷﺳﺒﻮﻋﯿة أو الﺸهﺮية إلى جانﺐ الﺘاريﺦ وﺧﻂ
ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام بﯿانات ﻗﺪرة الﺘﺮبة ﻋلى االﺣﺘﻔاظ بالﻤﯿاه وبﯿانات ﺧاصة بالﻤﻮﻗع ،وإن ﻛانﺖ تُﺪرج ﻓﯿﮫ
بارامﺘﺮات تلقاﺋﯿة.
ُ
الﺘﻄﺒﯿﻘات :أﻋﺪ ويُﺴﺘﺨﺪم باﺳﺘﻔاﺿة لﻤﺮاﻗﺒة آﺛار الﺠﻔاف ﻋلى الﺰراﻋة وإنﺘاج الﻤﺤاصﯿﻞ ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ العالﻢ.
العﺮض.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :بﻤﺮاﻋاة تﺄﺛﯿﺮات ﻛﻞ مﻦ درجة الﺤﺮارة والهﻄﻮل ،ﻓﺈن جﻮانﺐ الﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة الﺘﻲ تﺠعﻞ رﻗﻢ
بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) (PDSIذا ﺷعﺒﯿة ﻛﺒﯿﺮة ﻗﺪ أُدرجﺖ ﻓﻲ ھﺬا الﺮﻗﻢ ،مع إمﻜانﯿة تﻐﯿﯿﺮ الﺜﻮابﺖ بﺒﯿانات
ﺧاصة بالﻤﻮﻗع .ويﺮاﻋﻲ ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﺮﻃﻮبة ﻋﻨﺪ ﻃﺒقات مﺨﺘلﻔة مﻦ الﺘﺮبة وھﻮ أﻗﺪر مﻦ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
) (PDSIﻋلى الﺘﻜﯿﻒ مع الﻤﻮاﻗع الﻤﺨﺘلﻔة.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :االﺣﺘﯿاجات إلى الﺒﯿانات تﺠعﻞ ﻋﻤلﯿة الﺤﺴاب صعﺒة .وﻗﺪ تﺘﺒايﻦ تقﺪيﺮات الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ
الﻤﺤﺘﻤﻞ تﺒايﻨاً ﻛﺒﯿﺮاً ﺣﺴﺐ اﻹﻗلﯿﻢ.
الﻤﻮارد :يﺮد بﯿان دﻗﯿﻖ للﻤﺪﺧﻼت والعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات .وال يﻮجﺪ بﺮنامﺞ ﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﺤاﺿﺮ ﻹجﺮاﺀ
العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة.
الﻤﺮجﻊBergman, K.H., P. Sabol and D. Miskus, 1988: Experimental Indices for Monitoring Global :
Drought Conditions. Proceedings of 13th Annual Climate Diagnostics Workshop, United States
.Department of Commerce, Cambridge, MA

رﻃﻮبة الﺘﺮبة

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :تﺠﺮي العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة لﻔﺮادى اﻷﺣﻮاض ،ومﻦ ﺛﻢ مﻦ الﺼعﺐ إجﺮاﺀ مقارنات .ووجﻮد جﻤﯿع
الﻤﺪﺧﻼت ﻓﻲ بﯿﺌة تﺸﻐﯿلﯿة ﻗﺪ يﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ تﺄﺧﯿﺮات ﻓﻲ إنﺘاج الﺒﯿانات.
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اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﻌﺠﺰ الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(ETDI

أﺣﻤﺮ.

اﻷﺻﻞ :أﻋ ّﺪه  Narasimhanو  Srinivasanﻓﻲ ﻋام  2004مﻦ ﺧﻼل بﺤﻮث أجﺮيﺖ ﻓﻲ مﺤﻄة الﺘﺠارب الﺰراﻋﯿة
ﻓﻲ تﻜﺴاس بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.

رﻃﻮبة الﺘﺮبة

الﺨﺼاﺋﺺ :مُﻨﺘﺞ أﺳﺒﻮﻋﻲ يﺴاﻋﺪ ﻋلى تﺤﺪيﺪ اﻹجهاد الﻤاﺋﻲ للﻤﺤاصﯿﻞ .ويُﺤﺴﺐ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لعﺠﺰ الﺘﺒﺨﺮ
الﻨﺘﺤﻲ ) (ETDIإلى جانﺐ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لعﺠﺰ رﻃﻮبة الﺘﺮبة ) ،(SMDIالﺬي تُﺤﺴﺐ ﻓﯿﮫ نﺴﺒة اﻹجهاد الﻤاﺋﻲ الﺘﻲ
تقارن نﺴﺒة اﻹجهاد الﻤاﺋﻲ بالﻤﺘﻮﺳﻂ
تقارن الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻔعلﻲ بالﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻤﺤﺼﻮلﻲ الﻤﺮجعﻲ .وبعﺪ ذلﻚ َ
الﻤﺤﺴﻮب ﻋلى مﺪى ﻓﺘﺮة زمﻨﯿة ﻃﻮيلة اﻷجﻞ.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :تُﺴﺘﺨﺪم بارامﺘﺮات مﻨﻤﺬجة مﻦ نﻤﻮذج ھﯿﺪرولﻮجﻲ مع نﻤﻮذج أداة تقﯿﯿﻢ الﺘﺮبة والﻤﯿاه
) (SWATﻓﻲ الﺒﺪاية لﺤﺴاب مﯿاه الﺘﺮبة ﻓﻲ ﻃﺒقة الﺠﺬور ﻋلى أﺳاس أﺳﺒﻮﻋﻲ.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﻔﯿﺪ لﺘﺤﺪيﺪ ومﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف القﺼﯿﺮ اﻷجﻞ الﺬي يﺆﺛﺮ ﻋلى

الﺰراﻋة.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﺤلﻞ ً
ﻛﻼ مﻦ الﺘﺒﺨﺮ الﻔعلﻲ والﺘﺒﺨﺮ الﻤﺤﺘﻤﻞ ويﻤﻜﻦ أن يﺤﺪد الﻔﺘﺮات الﺮﻃﺒة والﻔﺘﺮات

الﺠاﻓة.

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :تﺴﺘﻨﺪ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة إلى مﺨﺮجات مﻦ نﻤﻮذج أداة تقﯿﯿﻢ الﺘﺮبة والﻤﯿاه ) (SWATولﻜﻦ مﻦ
الﻤﻤﻜﻦ ﺣﺴابها إذا تﻮاﻓﺮت الﻤﺪﺧﻼت الﻤﻨاﺳﺒة .وتﺰيﺪ الﺘقلﺒﯿة الﻤﻜانﯿة للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لعﺠﺰ الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ )(ETDI
ﻓﻲ أﺷهﺮ الﺼﯿﻒ ﺧﻼل الﻔﺘﺮة الﺘﻲ يﺒلﻎ ﻓﯿها الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ أﻗﺼى درجاتﮫ ويﺒلﻎ ﻓﯿها الهﻄﻮل أﻋلى درجات
تقلﺒﯿﺘﮫ.
الﻤﻮارد :تﺮد العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة ويﺮد ﺷﺮح دﻗﯿﻖ لها ﻓﻲ الﻤﺮجع الﻤﺬﻛﻮر أدناه ،إلى جانﺐ دراﺳات لﺮبﻄﮫ بﺄرﻗام
ﻗﯿاﺳﯿة أﺧﺮى للﺠﻔاف .ويﻤﻜﻦ االﻃﻼع ﻋلى معلﻮمات ﻋﻦ نﻤﻮذج أداة تقﯿﯿﻢ الﺘﺮبة والﻤﯿاه ) (SWATﻋلى الﺮابﻂ
./http://swat.tamu.edu/software/swat-executables
الﻤﺮجﻊNarasimhan, B. and R. Srinivasan, 2005: Development and evaluation of Soil Moisture :
Deficit Index (SMDI) and Evapotranspiration Deficit Index (ETDI) for agricultural drought monitoring.
.Agricultural and Forest Meteorology, 133(1):69–88

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﻌﺠﺰ رﻃﻮبة الﺘﺮبة
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(SMDI

أﺣﻤﺮ.

اﻷﺻﻞ :أﻋﺪه  Narasimhanو  Srinivasanﻓﻲ ﻋام  2004مﻦ ﺧﻼل بﺤﻮث أجﺮيﺖ ﻓﻲ مﺤﻄة الﺘﺠارب الﺰراﻋﯿة
بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.
الﺨﺼاﺋﺺ :يُﺤﺴﺐ ناتﺞ رﻃﻮبة الﺘﺮبة اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋلى أربعة أﻋﻤاق مﺨﺘلﻔة للﺘﺮبة ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ ﻋﻤﻮد الﺘﺮبة
الﻜلﻲ ،ﻋلى أﻋﻤاق تﺒلﻎ  ،0.61و  1.23و  1.83مﺘﺮ ،ويﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪامﮫ ﻛﻤﺆﺷﺮ للﺠﻔاف القﺼﯿﺮ اﻷجﻞ باﺳﺘﺨﺪام
نﺘاﺋﺞ مﻦ الﻄﺒقة الﻤﻮجﻮدة ﻋلى ﻋﻤﻖ  0.61مﺘﺮ.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :تُﺴﺘﺨﺪم بارامﺘﺮات مﻨﻤﺬجة مﻦ نﻤﻮذج ھﯿﺪرولﻮجﻲ مع نﻤﻮذج أداة تقﯿﯿﻢ الﺘﺮبة والﻤﯿاه
) (SWATﻓﻲ الﺒﺪاية لﺤﺴاب مﯿاه الﺘﺮبة ﻓﻲ ﻃﺒقة الﺠﺬور ﻋلى أﺳاس أﺳﺒﻮﻋﻲ.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﻔﯿﺪ لﺘﺤﺪيﺪ ومﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف القﺼﯿﺮ اﻷجﻞ الﺬي يﺆﺛﺮ ﻋلى

الﺰراﻋة.

ً
ﻗابﻼ للﺘعﺪيﻞ ﺣﺴﺐ أنﻮاع
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﺮاﻋﻲ الﻤﻼمﺢ الﺮﺋﯿﺴﯿة بالﻜامﻞ وﻛﺬلﻚ اﻷﻋﻤاق الﻤﺨﺘلﻔة مﻤا يﺠعلﮫ
الﻤﺤاصﯿﻞ الﻤﺨﺘلﻔة.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :تﺴﺘﻨﺪ الﻤعلﻮمات الﻼزمة لﺤﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لعﺠﺰ رﻃﻮبة الﺘﺮبة ) (SDMIإلى مﺨﺮجات مﻦ
نﻤﻮذج أداة تقﯿﯿﻢ الﺘﺮبة والﻤﯿاه ) .(SWATوﺛﻤة ﺷﻮاﻏﻞ بﺸﺄن العﻼﻗات الﺘﺮابﻄﯿة الﺘلقاﺋﯿة ﻓﻲ ﺣالة اﺳﺘﺨﺪام جﻤﯿع
اﻷﻋﻤاق.
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الﻤﻮارد :تﺮد العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة ويﺮد ﺷﺮح دﻗﯿﻖ لها ﻓﻲ الﻤﺮجع الﻤﺬﻛﻮر أدناه .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ االﻃﻼع
ﻋلى معلﻮمات ﻋﻦ نﻤﻮذج أداة تقﯿﯿﻢ الﺘﺮبة والﻤﯿاه ) (SWATﻋلى الﺮابﻂ http://swat.tamu.edu/software/
./swat-executables
الﻤﺮجﻊNarasimhan, B. and R. Srinivasan, 2005: Development and evaluation of Soil Moisture :
Deficit Index (SMDI) and Evapotranspiration Deficit Index (ETDI) for agricultural drought monitoring.
.Agricultural and Forest Meteorology, 133(1):69–88

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :تﺨﺰﯾﻦ مﯿاه الﺘﺮبة
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(SWS

أﺣﻤﺮ.

اﻷﺻﻞ :ﻏﯿﺮ معﺮوف  -وﻗﺪ ﺣاول الﻤﻨﺘﺠﻮن ﻗﯿاس رﻃﻮبة الﺘﺮبة بﺪﻗة مﻨﺬ بﺪاية

الﺰراﻋة.

الﺨﺼاﺋﺺ :يﺤﺪد ﻛﻤﯿة الﺮﻃﻮبة الﻤﻮجﻮدة داﺧﻞ ﻃﺒقة جﺬور الﻨﺒات ،والﺘﻲ تﺘﻮﻗﻒ ﻋلى نﻮع الﻨﺒات ونﻮع
ويﺆﺛﺮ ﻛﻞ مﻦ الهﻄﻮل والﺮي ﻋلى الﻨﺘاﺋﺞ.

الﺘﺮبة.

بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :ﻋﻤﻖ الﺠﺬور وﻗﺪرة نﻮع الﺘﺮبة ﻋلى تﺨﺰيﻦ الﻤﯿاه الﻤﺘﻮاﻓﺮة ،وأﻗﺼى ﺣﺪ لعﺠﺰ مﯿاه

الﺘﺮبة.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بﮫ معﺮوﻓة جﯿﺪاً ومﻦ الﺴهﻞ اتﺒاﻋها ،ﺣﺘى باﺳﺘﺨﺪام العﻤلﯿات
وﻗﺪ جﺮى تﺤلﯿﻞ الﻜﺜﯿﺮ مﻦ أنﻮاع الﺘﺮبة والﻤﺤاصﯿﻞ باﺳﺘﺨﺪام ھﺬه الﻄﺮيقة.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ ال تﻜﻮن ﻓﯿها الﺘﺮبة مﺘﺠانﺴة ﻗﺪ تﺤﺪث تﻐﯿﺮات ﻛﺒﯿﺮة ﻋلى مﺴاﻓات
الﻤﻮارد :تﺮد العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة وأمﺜلة ﻓﻲ الﻤﺮجع الﻤﺬﻛﻮر

الﺘلقاﺋﯿة.

صﻐﯿﺮة.

أدناه.

الﻤﺮجﻊBritish Columbia Ministry of Agriculture, 2015: Soil Water Storage Capacity and Available :
Soil Moisture. Water Conservation Fact Sheet, http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farmingnatural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/agricultural-land-and-environment/
.soil-nutrients/600-series/619000-1_soil_water_storage_capacity.pdf

 7.3الهﯿﺪرولﻮجﯿا
اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :رﻗﻢ بالﻤﺮ الﻘﯿاسﻲ لﻠﺠفاف الهﯿﺪرولﻮجﻲ
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(PHDI

أصﻔﺮ.

اﻷﺻﻞ :جﺰﺀ مﻦ مﺠﻤﻮﻋة اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﺘﻲ أﻋﺪھا بالﻤﺮ ﻓﻲ ﺳﺘﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ مع مﻜﺘﺐ الﻄقﺲ
بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.
ً
أجﻼ الﺬي
الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﻨﺪ إلى رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) ،(PDSIمع تعﺪيلﮫ لﻤﺮاﻋاة الﺠﻔاف اﻷﻃﻮل
يﺆﺛﺮ ﻋلى تﺨﺰيﻦ الﻤﯿاه وتﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة والﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿةز ويﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف
الهﯿﺪرولﻮجﻲ ) (PHDIلﺤﺴاب مﺘى تﻨﺘهﻲ ﺣالة جﻔاف اﺳﺘﻨاداً إلى الهﻄﻮل الﻼزم ،باﺳﺘﺨﺪام نﺴﺒة الﺮﻃﻮبة الﻮاردة
إلى الﺮﻃﻮبة الﻼزمة ﻹنهاﺀ ﺣالة جﻔاف .وھﻨاك أربع ﻓﺌات للﺠﻔاف ھﻲ :ﺷﺒﮫ الﻤعﺘاد ،الﺬي يﺤﺪث ﻓﻲ نﺴﺒة
تﺘﺮاوح مﻦ  28%إلى  50%مﻦ اﻷوﻗات؛ والﺨﻔﯿﻒ إلى الﻤعﺘﺪل ،الﺬي يﺤﺪث ﻓﻲ نﺴﺒة تﺘﺮاوح مﻦ  11%إلى 27%
تقﺮيﺒاً مﻦ اﻷوﻗات؛ والﺸﺪيﺪ الﺬي يﺤﺪث ﻓﻲ نﺴﺒة تﺘﺮاوح مﻦ  5%إلى  10%تقﺮيﺒاً مﻦ اﻷوﻗات؛ والﻤﺘﻄﺮف ،الﺬي
يﺤﺪث ﻓﻲ نﺴﺒة تﺒلﻎ  4%تقﺮيﺒاً مﻦ اﻷوﻗات.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :درجات الﺤﺮارة والهﻄﻮل الﺸهﺮيان .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام معلﻮمات ﻋﻦ ﻗﺪرة الﺘﺮبة ﻋلى
االﺣﺘﻔاظ بالﻤﯿاه ،ولﻜﻦ تﺘﻮاﻓﺮ أيﻀاً معلﻮمات تلقاﺋﯿة .ويلﺰم وجﻮد ﺳﺠﻞ ﻛامﻞ لﺒﯿانات درجات الﺤﺮارة والهﻄﻮل
ﻓﻲ أرﻗام مﺴلﺴلة.

الهﯿﺪرولﻮجﯿا

الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم أﺳاﺳاً لﻤﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف ﻓﻲ الﺴﯿاﻗات الﺰراﻋﯿة ،ولﻜﻦ مﻦ الﻤﻤﻜﻦ أيﻀاً أن يﻜﻮن مﻜﻮّناً مﻦ
مﻜﻮنات أﺣﻮال الﺠﻔاف الﺘﻲ تﺆﺛﺮ ﻋلى تﻮاﻓﺮ الﻤﯿاه.

دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف

28

الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﻔﯿﺪ جﺪاً لﻤﺮاﻋاة الﺠﻔاف الﺬي يﺆﺛﺮ ﻋلى الﻤﻮارد الﻤاﺋﯿة ﻋلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة

أﻃﻮل.

HYDROLOGY

مﻜامﻦ الﻘﻮة :نهﺞ الﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة الﺬي يﺴﺘﺨﺪمﮫ ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ يﺘﯿﺢ مﺮاﻋاة الﻨﻈام الﻤاﺋﻲ

بﺄﻛﻤلﮫ.

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :تﺘﺒايﻦ الﺘﻮاتﺮات ﺣﺴﺐ اﻹﻗلﯿﻢ والﺘﻮﻗﯿﺖ الﺴﻨﻮي ،ﺣﯿﺚ ﻗﺪ ال يﻜﻮن الﺠﻔاف الﻤﺘﻄﺮف ﻇاھﺮة
نادرة ﺧﻼل بعﺾ أﺷهﺮ الﺴﻨة .وال يﺆﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار ﻓﻲ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة أﺛﺮ الﺘﺄﺛﯿﺮات الﺒﺸﺮية ،مﻦ ﻗﺒﯿﻞ
القﺮارات اﻹدارية والﺮي.
الﻤﻮارد :يﻤﻜﻦ االﻃﻼع ﻋلى الﺸﻔﺮة ﻓﻲ ورﻗة بالﻤﺮ الﺒﺤﺜﯿة اﻷصلﯿة ﻓﻲ الﻤﺮجع الﻤﺬﻛﻮر أدناه

http://

.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wrcr.20342/pdf

الﻤﺮجﻊPalmer, W.C., 1965: Meteorological Drought. Research Paper No. 45. United States Weather :
.Bureau, Washington, DC

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﻤﻌﯿاري إلمﺪادات مﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(SRSI

أصﻔﺮ.

الهﯿﺪرولﻮجﯿا

اﻷﺻﻞ :أﻋﺪه  Gusyevوآﺧﺮون ﻓﻲ الﯿابان ﻛﻄﺮيقة مﻨهﺠﯿة لﺘﺤلﯿﻞ بﯿانات مﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه ﻓﻲ أﺣﻮال

الﺠﻔاف.

الﺨﺼاﺋﺺ :مﻤاﺛلة للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIمﻦ ﺣﯿﺚ إن الﺒﯿانات الﺸهﺮية تُﺴﺘﺨﺪم لﺤﺴاب دالة
تﻮزيع االﺣﺘﻤاالت الﺨاصة بﺒﯿانات الﺘﺨﺰيﻦ ﻓﻲ مﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه ،لﺘﻮﻓﯿﺮ معلﻮمات ﻋﻦ اﻹمﺪادات الﻤاﺋﯿة ﻹﻗلﯿﻢ
أو ﺣﻮض ﻓﻲ نﻄاق يﺘﺮاوح مﻦ ) -3جاف للﻐاية( إلى ) +3رﻃﺐ للﻐاية(.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الﺘﺪﻓقات الﺪاﺧلة الﺸهﺮية لﻤﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه ومﺘﻮﺳﻂ أﺣﺠام الﺘﺨﺰيﻦ ﻓﻲ

الﻤﺴﺘﻮدﻋات.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :يﺮاﻋﻲ الﺘﺪﻓﻖ الﺪاﺧﻞ اﻹجﻤالﻲ والﺘﺨﺰيﻦ اﻹجﻤالﻲ الﻤﺮتﺒﻄﯿﻦ بﺄي نﻈام معﯿّﻦ لﻤﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه ،
ويﻮﻓﺮ معلﻮمات لﻤﺪيﺮي اﻹمﺪادات الﻤاﺋﯿة الﺒلﺪية ومقﺪمﻲ ﺧﺪمات الﺮي الﻤﺤلﯿة.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﺴهﻞ ﺣﺴابﮫ ﻷنﮫ يقلﺪ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIباﺳﺘﺨﺪام
تﻮزيع ﻏاما الﻤعﯿاري لﺪالة تﻮزيع االﺣﺘﻤاالت.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ال يﺮاﻋﻲ الﺘﻐﯿﺮات الﻨاجﻤة ﻋﻦ إدارة مﺴﺘﻮدع الﻤﯿاه والﺨﺴاﺋﺮ الﻨاجﻤة ﻋﻦ

الﺘﺒﺨﺮ.

الﻤﻮرد :ﻃﺒّﻖ الﻤﺮﻛﺰ الﺪولﻲ ﻹدارة اﻷﺧﻄار والﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘعلقة بالﻤﯿاه مﻨهﺠﯿة الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري ﻹمﺪادات
مﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه ﻋلى ﻋﺪة أﺣﻮاض أنهار آﺳﯿﻮية./http://www.icharm.pwri.go.jp ،
الﻤﺮجﻊGusyev, M.A., A. Hasegawa, J. Magome, D. Kuribayashi, H. Sawano and S. Lee, :
2015: Drought Assessment in the Pampanga River Basin, the Philippines. Part 1: A Role of Dam
 .Infrastructure in Historical Droughtsأﻋﻤال الﻤﺆتﻤﺮ الﺪولﻲ الﺤادي والعﺸﺮيﻦ بﺸﺄن الﻨﻤﺬجة والﻤﺤاﻛاة
) ،(MODSIM، 2015بﺮودبﯿﺘﺶ ،ﻛﻮيﻨﺰالنﺪ ،اﺳﺘﺮالﯿا.

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﻤﻌﯿاري لﺘﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(SSFI

أصﻔﺮ.

اﻷﺻﻞ :أدﺧﻞ  Modarresالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري لﺘﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة ﻓﻲ ﻋام  ،2007وأجﺮى Telesca
وآﺧﺮون مﺰيﺪاً مﻦ الﺪراﺳة لﮫ ﻓﻲ ﻋام  .2012وﻓﻲ العﻤﻞ اﻷصلﻲ ،وصﻒ  Modarresتﻤاﺛﻞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري لﺘﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة ) (SSFIمع الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIمﻦ ﺣﯿﺚ إن الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
اﻷول لﻔﺘﺮة معﯿﻨة ﺣُ ﺪد بﺄنﮫ الﻔﺮق ﻓﻲ تﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة بﯿﻦ مﺘﻮﺳﻂ االنﺤﺮاف واالنﺤﺮاف الﻤعﯿاري.
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بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :بﯿانات تﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة ﻋلى نﻄاق زمﻨﻲ يﻮمﻲ أو
الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﺮاﻗﺒة اﻷﺣﻮال الهﯿﺪرولﻮجﯿة ﻋلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة

ﺷهﺮي.

مﺘعﺪدة.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﺴهﻞ ﺣﺴابﮫ باﺳﺘﺨﺪام بﺮنامﺞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) .(SPIووجﻮد مﺪﺧﻞ مﺘﻐﯿﺮ وﺣﯿﺪ
لﮫ يﺘﺠاوز ﻋﻦ الﺒﯿانات الﻨاﻗﺼة يﺠعﻞ مﻦ الﺴهﻞ اﺳﺘﺨﺪامﮫ.

HYDROLOGY

الﺨﺼاﺋﺺ :أُﻋﺪ باﺳﺘﺨﺪام القﯿﻢ الﺸهﺮية لﺘﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة وﻃﺮق الﺘﻮﺣﯿﺪ القﯿاﺳﻲ الﻤﺮتﺒﻄة بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) .(SPIويﻤﻜﻦ ﺣﺴابﮫ ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻜﻞ مﻦ الﺒﯿانات الﻤﺮصﻮدة والﺒﯿانات الﻤﺘﻨﺒﺄ بها ،مع تﻮﻓﯿﺮه
تﻮﻗعات بﺸﺄن ﻓﺘﺮات الﺘﺪﻓﻖ الﻤﺮتﻔعة وﻓﺘﺮات الﺘﺪﻓﻖ الﻤﻨﺨﻔﻀة الﻤﺮتﺒﻄة بالﺠﻔاف وبالﻔﯿﻀان.

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ال يعﺒﺮ ﺳﻮى ﻋﻦ تﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة ﻓﻲ ﺳﯿاق مﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف ،مع ﻋﺪم دراﺳة الﺘﺄﺛﯿﺮات
اﻷﺧﺮى.
الﻤﻮارد :يﻮجﺪ تﻮصﯿﻒ جﯿﺪ لﮫ ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات ،مع تﻮاﻓﺮ العﻤلﯿات الﺮياﺿﯿة ودراﺳات إﻓﺮادية ﺧاصة بﮫ.
ويﺘاح بﺮنامﺞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIﻋلى الﺮابﻂ http://drought.unl.edu/MonitoringTools/
.DownloadableSPIProgram.aspx
الﻤﺮاجﻊ:

Telesca, L., M. Lovallo, I. Lopez-Moreno and S. Vicente-Serrano, 2012: Investigation of scaling
properties in monthly streamflow and Standardized Streamflow Index time series in the Ebro basin
.(Spain). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 391(4):1662–1678

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﻤﻌﯿاري لﻤﺴﺘﻮى الﻤﯿاه
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(SWI

أصﻔﺮ.

اﻷﺻﻞ :أﻋﺪه  Bhuiyanﻓﻲ معهﺪ الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا الهﻨﺪي ،بالهﻨﺪ ،ﻛﻮﺳﯿلة لﺘقﯿﯿﻢ العﺠﻮز ﻓﻲ تﺠﺪد الﻤﯿاه

الﺠﻮﻓﯿة.

الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﺨﺪم ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ،بﻮصﻔﮫ مﺆﺷﺮاً للﺠﻔاف الهﯿﺪرولﻮجﻲ الﻤﻨﺸﺄ ،بﯿانات مﻦ اﻵبار لﺪراﺳة
أﺛﺮ الﺠﻔاف ﻋلى تﺠﺪد الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﯿﻔاﺀ الﻨﺘاﺋﺞ بﯿﻦ الﻨقاط.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :مﺴﺘﻮيات آبار الﻤﯿاه

الﺠﻮﻓﯿة.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :للﻤﻨاﻃﻖ ذات الﺘﺪﻓقات الﻤﻮﺳﻤﯿة الﻤﻨﺨﻔﻀة الﻤﺘﻜﺮرة ﻋلى اﻷنهار والﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة

الﺮﺋﯿﺴﯿة.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﻤﺜﻞ أﺛﺮ الﺠﻔاف ﻋلى الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة مﻜﻮناً رﺋﯿﺴﯿاً ﻓﻲ اﻹمﺪادات الﻤاﺋﯿة الﺰراﻋﯿة وﻋلى مﺴﺘﻮى
الﺒلﺪيات.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ال يﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار ﺳﻮى الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة ،وﻗﺪ ال يﻤﺜﻞ االﺳﺘقﺮاﺀ بﯿﻦ الﻨقاط اﻹﻗلﯿﻢ أو الﻨﻈام
الﻤﻨاﺧﻲ.
الﻤﺮجﻊBhuiyan, C., 2004: Various Drought Indices for Monitoring Drought Condition in Aravalli :
 .Terrain of Indiaأﻋﻤال الﻤﺆتﻤﺮ العﺸﺮيﻦ للﺠﻤعﯿة الﺪولﯿة للﻤﺴﺢ الﺘﺼﻮيﺮي واالﺳﺘﺸعار ﻋﻦ بُعﺪ )،(ISPRS
اﺳﻄﻨﺒﻮل ،تﺮﻛﯿا.http://www.isprs.org/proceedings/XXXV/congress/comm7/papers/243.pdf ،

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﺠفاف تﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(SDI

أصﻔﺮ.

اﻷﺻﻞ :أﻋﺪه  Nalbantiesو  Tsakirisباﺳﺘﺨﺪام الﻤﻨهﺠﯿة والعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري
للهﻄﻮل ) (SPIﻛﺄﺳاس.

الهﯿﺪرولﻮجﯿا

Modarres, R., 2007: Streamflow drought time series forecasting. Stochastic Environmental Research
.and Risk Assessment, 21:223–233
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الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﺨﺪم القﯿﻢ الﺸهﺮية لﺘﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة وﻃﺮق الﺘﻮﺣﯿﺪ القﯿاﺳﻲ الﻤﺮتﺒﻄة بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIﻹﻋﺪاد رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف اﺳﺘﻨاداً إلى بﯿانات تﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة .ولﻜﻮن مﺨﺮجاتﮫ
مﻤاﺛلة لﻤﺨﺮجات الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) ،(SPIمﻦ الﻤﻤﻜﻦ دراﺳة ﻛﻞ مﻦ الﻔﺘﺮات الﺮﻃﺒة والﻔﺘﺮات
الﺠاﻓة ،وﻛﺬلﻚ ﺷﺪة ھﺬه الﻈﻮاھﺮ.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :القﯿﻢ الﺸهﺮية لﺘﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة والﺴﻼﺳﻞ الﺰمﻨﯿة الﺘاريﺨﯿة لﻤقﯿاس تﺪﻓﻖ الﻤﺠاري
الﻤاﺋﯿة.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم لﻤﺮاﻗﺒة وتﺤﺪيﺪ ﻇﻮاھﺮ الﺠﻔاف مقارنة بﻤقﯿاس معﯿﻦ ،ﻗﺪ يﻤﺜﻞ أو ال يﻤﺜﻞ اﻷﺣﻮاض

اﻷﻛﺒﺮ.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :الﺒﺮنامﺞ مﺘاح ﻋلى نﻄاق واﺳع ومﻦ الﺴهﻞ اﺳﺘﺨﺪامﮫ .وھﻮ يﺘﺠاوز ﻋﻦ الﺒﯿانات الﻨاﻗﺼة ،وﻛلﻤا
ﻃال الﺴﺠﻞ الﺰمﻨﻲ لﺘﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة ،زادت دﻗة الﻨﺘاﺋﺞ .وﻛﻤا ھﻮ الﺤال ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري
للهﻄﻮل ) ،(SPIيﻤﻜﻦ دراﺳة نﻄاﻗات زمﻨﯿة ﺷﺘى.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :مﺪﺧﻞ وﺣﯿﺪ )ھﻮ تﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة( ال يﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار القﺮارات اﻹدارية ،وﻗﺪ تﺆدي
ﻓﺘﺮات ﻋﺪم ﺣﺪوث تﺪﻓﻖ إلى تﺤﺮيﻒ الﻨﺘاﺋﺞ.

الهﯿﺪرولﻮجﯿا

الﻤﻮارد :يﻮصﻒ ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات مع تقﺪيﻢ أمﺜلة رياﺿﯿة .وتﺘاح ﺷﻔﺮة الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري
للهﻄﻮل ) (SPIﻋلى الﺮابﻂ http://drought.unl.edu/MonitoringTools/DownloadableSPIProgram.aspx. See
./http://drinc.ewra.net
المرجعNalbantis, I. and G. Tsakiris, 2008: Assessment of hydrological drought revisited. Water :
.Resources Management, 23(5):881–897

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ إلمﺪادات الﻤﯿاه الﺴﻄﺤﯿة
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(SWSI

أصﻔﺮ.

اﻷﺻﻞ :أﻋﺪه  Shaferو  Dezmanﻓﻲ ﻋام  1982لﯿعالﺞ مﺒاﺷﺮة بعﺾ الﻤعﻮﻗات الﻤﺤﺪدة ﻓﻲ رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ
لﺸﺪة الﺠﻔاف ).(PDSI
الﺨﺼاﺋﺺ :يﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار العﻤﻞ الﺬي ﻗام بﮫ بالﻤﺮ ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺮﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) ،(PDSIولﻜﻨﮫ
يﻀﯿﻒ معلﻮمات أﺧﺮى مﻦ بﯿﻨها بﯿانات ﻋﻦ اﻹمﺪادات الﻤاﺋﯿة )تﺮاﻛﻢ الﺜلﻮج ،وذوبان الﺜلﻮج ،والﺴﯿﺢ ،وبﯿانات
مﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه( ،وھﻮ يُﺤﺴﺐ ﻋلى مﺴﺘﻮى الﺤﻮض .ويﺤﺪد الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻹمﺪادات الﻤﯿاه الﺴﻄﺤﯿة )(SWSI
الﻮتﯿﺮة الﺘقﺮيﺒﯿة لﺤﺪوث الﺠﻔاف الﺨﻔﯿﻒ ﻋﻨﺪ نﺴﺒة تﺘﺮاوح مﻦ  26%إلى  50%مﻦ الﺤاالت ،وﺣﺪوث الﺠﻔاف
الﻤعﺘﺪل ﻋﻨﺪ نﺴﺒة تﺘﺮاوح مﻦ  14%إلى  26%مﻦ الﺤاالت ،وﺣﺪوث الﺠﻔاف الﻤﺘﻄﺮف ﻋﻨﺪ نﺴﺒة تﺘﺮاوح مﻦ 2%
إلى  .14%أما الﺠﻔاف الﻤﺘﻄﺮف ﻓهﻮ يﺤﺪث ﻋﻨﺪ نﺴﺒة تقﻞ ﻋﻦ  2%تقﺮيﺒاً مﻦ الﺤاالت.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الﺘﺨﺰيﻦ ﻓﻲ مﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه ،وتﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة ،والﺘﺮاﻛﻢ الﺜلﺠﻲ،
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم لﺘﺤﺪيﺪ أﺣﻮال الﺠﻔاف الﻤﺮتﺒﻄة بالﺘقلﺒات

والهﻄﻮل.

الهﯿﺪرولﻮجﯿة.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار ﻛامﻞ الﻤﻮارد الﻤاﺋﯿة لﺤﻮض ما ،مﻤا يﺒﯿّﻦ بﺸﻜﻞ جﯿﺪ الﺼﺤة الهﯿﺪرولﻮجﯿة
العامة لﺤﻮض بعﯿﻨﮫ أو إﻗلﯿﻢ معﯿﻦ.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :بالﻨﻈﺮ إلى تﻐﯿّﺮ مﺼادر الﺒﯿانات أو إدراج بﯿانات إﺿاﻓﯿة ،يلﺰم إﻋادة ﺣﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
بﺄﻛﻤلﮫ لﻜﻲ يعﻜﺲ ھﺬه الﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ الﻤﺪﺧﻼت ،مﻤا يﺠعﻞ مﻦ الﺼعﺐ تﻜﻮيﻦ ﺳﻼﺳﻞ زمﻨﯿة مﺘﺠانﺴة .وبالﻨﻈﺮ
إلى أن العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة ﻗﺪ تﺘﺒايﻦ بﯿﻦ اﻷﺣﻮاض ،ﻓﻤﻦ الﺼعﺐ مقارنة اﻷﺣﻮاض أو اﻷﻗالﯿﻢ الﻤﺘﺠانﺴة.
الﻤﻮارد :تﺮد ﻓﻲ الﻤﺮاجع الﻤﺬﻛﻮرة أدناه العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة وﺷﺮح للﻤﻨهﺠﯿة الﺨاصة بهﺬا الﺮﻗﻢ

القﯿاﺳﻲ.

الﻤﺮاجﻊ:
Doesken, N.J. and D. Garen, 1991: Drought Monitoring in the Western United States using a Surface
Water Supply Index. Preprints, Seventh Conference on Applied Climatology, Salt Lake City, UT.
.American Meteorology Society, 266–269
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Shafer, B.A. and L.E. Dezman, 1982: Development of a Surface Water Supply Index (SWSI) to
Assess the Severity of Drought Conditions in Snowpack Runoff Areas. Proceedings of the Western
.Snow Conference, Colorado State University, Fort Collins, CO, 164–175

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ اإلجﻤالﻲ لﻠﺠفاف
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:
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Doesken, N.J., T.B. McKee and J. Kleist, 1991: Development of a Surface Water Supply Index for the
Western United States. Climatology Report 91-3, Colorado Climate Center, http://climate.colostate.
.edu/pdfs/climo_rpt_91-3.pdf

)(ADI

أﺣﻤﺮ.

اﻷﺻﻞ :ھﻮ نﺘاج ﻋﻤﻞ ﻗام بﮫ  Keyantashﻓﻲ جامعة والية ﻛالﯿﻔﻮرنﯿا بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،وﻋﻤﻞ ﻗام بﮫ  Dracupﻓﻲ
جامعة ﻛالﯿﻔﻮرنﯿا  -بﯿﺮﻛلﻲ بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻲ ﻋام .2003
الﺨﺼاﺋﺺ :ھﻮ رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ مﺘعﺪد الﻤﺘﻐﯿﺮات للﺠﻔاف اﻹﻗلﯿﻤﻲ يﺘﻨاول جﻤﯿع الﻤﻮارد الﻤاﺋﯿة ﻋلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة
ُ
ﻛﺜﯿﺮة ومﻦ ﺣﯿﺚ آﺛار ﻛﺜﯿﺮة .وﻗﺪ أﻋﺪ ﻛﻲ يُﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ الﻨُﻈﻢ الﻤﻨاﺧﯿة الﻤﻮﺣﺪة.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :يﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪامﮫ ﻓﻲ ﺳﯿاق أنﻮاع مﺘعﺪدة مﻦ آﺛار الﺠﻔاف .ودراﺳة الﻜﻤﯿة الﻜلﯿة مﻦ الﻤﯿاه ﻓﻲ نﻈام
مﻨاﺧﻲ ما يﺘﯿﺢ ﻓهﻤاً أﻓﻀﻞ لﻜﻤﯿة الﻤﯿاه الﺬي يﺠﺐ تﻮاﻓﺮھا.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار الﻤﯿاه الﻤﺨﺰونة وﻛﺬلﻚ الﺮﻃﻮبة الﻤﺘﺄتﯿة مﻦ

الهﻄﻮل.

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ال يﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار درجات الﺤﺮارة أو الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة اللﺬيﻦ يﺮد ذﻛﺮھﻤا ﻓﻲ وصﻒ الﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ اﻹجﻤالﻲ للﺠﻔاف ).(ADI
الﻤﻮارد :يﺮد ﺷﺮح للﻤﻨهﺠﯿة والعﻤلﯿات الﺮياﺿﯿة الﺨاصة بهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات ،مع تقﺪيﻢ أمﺜلة .وال
تﻮجﺪ ﺷﻔﺮة لهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ.
الﻤﺮجﻊKeyantash, J.A. and J.A. Dracup, 2004: An aggregate drought index: assessing drought :
severity based on fluctuations in the hydrologic cycle and surface water storage. Water Resources
_Research, 40:W09304, doi:10.1029/2003WR002610, http://www.geo.oregonstate.edu/classes/ecosys
.info/readings /2003WR002610.pdf

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﻤﻌﯿاري لﺬوبان الﺜﻠﻮج واﻷمﻄار
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(SMRI

أﺣﻤﺮ.

اﻷﺻﻞ :أُﻋﺪ لﯿﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار الهﻄﻮل الﻤﺘﺠﻤﺪ وإﺳهامﮫ ﻓﻲ الﺴﯿﺢ ﻓﻲ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة ﻛﺬوبان ﺛلﻮج .وﻗﺪ ﻗام
بالعﻤﻞ  Staudingerوآﺧﺮون ،وجﺮى اﺧﺘﺒار ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺪة أﺣﻮاض ﺳﻮيﺴﺮية.
الﺨﺼاﺋﺺ :يﺮاﻋﻲ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري لﺬوبان الﺜلﻮج واﻷمﻄار ) ،(SMRIباﺳﺘﺨﺪامﮫ ﻃﺮﻗاً مﻤاﺛلة للﻄﺮق
الﺘﻲ يﺴﺘﺨﺪمها الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل )ً ،(SPI
ﻛﻼ مﻦ ﻋﺠﺰ اﻷمﻄار وﻋﺠﺰ الﺜلﻮج وما يﺮتﺒﻂ بهﻤا مﻦ
آﺛار ﻋلى تﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة ،بﻤا يﺸﻤﻞ الهﻄﻮل الﻤﺨﺰون ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺛلﻮج .وھﻮ يُﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﻏلﺐ اﻷﺣﯿان
ﻛﻤﻜﻤّﻞ للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ).(SPI

الهﯿﺪرولﻮجﯿا

بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الهﻄﻮل ،والﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ ،وتﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة ،والﺘﺨﺰيﻦ ﻓﻲ مﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه،
ومﺤﺘﻮى الﺘﺮبة مﻦ الﺮﻃﻮبة ،والﻤﺤﺘﻮى الﻤاﺋﻲ للﺜلﻮج .وال تُﺴﺘﺨﺪم الﻤﺪﺧﻼت إال إذا ﻛان اﻹﻗلﯿﻢ الﺬي يُﺤﺴﺐ
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ اﻹجﻤالﻲ للﺠﻔاف ) (ADIلﮫ يﺤﻮي الﻤﺘﻐﯿﺮ.
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REMOTE SENSING

بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :بﯿانات تﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة وبﯿانات الهﻄﻮل الﯿﻮمﯿة وبﯿانات درجات الﺤﺮارة
وﻗﺪ اﺳﺘُﺨﺪمﺖ بﯿانات ﺷﺒﻜﯿة ﻓﻲ الﺪراﺳة اﻷولﯿة لهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ.

الﯿﻮمﯿة.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :يﺮتﺒﻂ ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ بﻤﺮاﻗﺒة ﺣاالت الﺠﻔاف ،وذلﻚ ﻷنﮫ يﺮﻛﺰ ﻋلى أﺛﺮ الهﻄﻮل الﻤﺘﺠﻤﺪ ومﺴاھﻤة
ھﺬه الﻤﯿاه الﻤﺨﺰونة ﻓﻲ تﺪﻓقات الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة الﻤﺴﺘقﺒلﯿة.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يعﺒّﺮ ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻋﻦ جﻤﯿع الﻤﺪﺧﻼت ﻓﻲ ﺣﻮض ما ،ﻷنﮫ يﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار الﺜلﻮج
وإﺳهاماتها الﻤﺴﺘقﺒلﯿة ﻓﻲ تﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة .وال تلﺰم معﺮﻓة ﻛﻤﯿات الﺜلﻮج الﻔعلﯿة ،وذلﻚ لقﺪرة ھﺬا الﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ ﻋلى اﺳﺘﺨﺪام درجة الﺤﺮارة والهﻄﻮل لﻨﻤﺬجة الﺜلﻮج.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :اﺳﺘﺨﺪام بﯿانات ﺷﺒﻜﯿة و ِﻗﺪم الﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺨﺪمة ،إذ إنها تﺮجع إلى ﻋام  ،1971يﻤﺜﻼن ﻋﯿﺒاً ﻋﻨﺪ
دراﺳة اﻷداﺀ باﺳﺘﺨﺪام بﯿانات نقاﻃﯿة وﺳﺠﻼت أﻃﻮل أمﺪاً .وﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام أﻋﻤاق الﺜلﻮج الﻔعلﯿة وما يﺮتﺒﻂ بها مﻦ
مﻜاﻓﺊ لﻤاﺀ الﺜلﻮج ﻗﺪ يﺆدي إلى أﺧﻄاﺀ ﻓﻲ إﺳقاﻃات الﺴﯿﺢ.
الﻤﻮارد :تﺮد ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات معلﻮمات أﺳاﺳﯿة ﻋﻦ الﻄﺮق والعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﻤﺴﺘﺨﺪمة ﻓﻲ ھﺬا الﺮﻗﻢ

القﯿاﺳﻲ.

الﻤﺮجﻊStaudinger, M., K. Stahl and J. Seibert, 2014: A drought index accounting for snow. Water :
.Resources Research, 50:7861–7872, doi:10.1002/2013WR015143

 7.4االسﺘﺸﻌار ﻋﻦ بﻌﺪ
اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﻤﻌﺰز لﻠﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(EVI

أﺧﻀﺮ.

االسﺘﺸﻌار ﻋﻦ بﻌﺪ

اﻷﺻﻞ :نﺸﺄ مﻦ ﻋﻤﻞ ﻗام بﮫ  Hueteوﻓﺮيﻖ مﻦ الﺒﺮازيﻞ وجامعة أريﺰونا بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،الﺬيﻦ أﻋﺪوا أداة
ﻗاﺋﻤة ﻋلى الﻤﻄﯿاف اﻹﺷعاﻋﻲ للﺘﺼﻮيﺮ الﻤعﺘﺪل االﺳﺘﺒانة ) (MODISلﺘقﯿﯿﻢ أﺣﻮال الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ.
الﺨﺼاﺋﺺ :مﺮاﻗﺒة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ مﻦ مﻨﺼات ﺳاتلﯿة باﺳﺘﺨﺪام مقﯿاس اﻹﺷعاع الﻤﺘﻄﻮر جﺪاً العالﻲ االﺳﺘﺒانة
) (AVHRRلﺤﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) (NDVIأمﺮ مﻔﯿﺪ إلى ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ .ويﺴﺘﺨﺪم الﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ الﻤعﺰز للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) (EVIبعﻀاً مﻦ نﻔﺲ الﺘقﻨﯿات الﺘﻲ يﺴﺘﺨﺪمها الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻐﻄاﺀ
الﻨﺒاتﻲ ) ،(NDVIولﻜﻦ باﺳﺘﺨﺪام بﯿانات مﺪﺧﻼت مﺴﺘﻤﺪة مﻦ ﺳاتﻞ ﻗاﺋﻢ ﻋلى الﻤﻄﯿاف اﻹﺷعاﻋﻲ للﺘﺼﻮيﺮ الﻤعﺘﺪل
االﺳﺘﺒانة ) .(MODISويُﺤﺴﺐ ﻛﻞ مﻦ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﺰز للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) (EVIوالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق ﻓﻲ
الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) (NDVIباﺳﺘﺨﺪام مﻨﺼة مﻄﯿاف إﺷعاﻋﻲ للﺘﺼﻮيﺮ الﻤعﺘﺪل االﺳﺘﺒانة ) ،(MODISويﺤلﻞ الﺮﻗﻤﯿﻦ
ﻋلى أﺳاس أداﺋهﻤا مقارنة بﻤﻨﺼات مقﯿاس اﻹﺷعاع الﻤﺘﻄﻮر جﺪاً العالﻲ االﺳﺘﺒانة ) .(AVHRRوالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﺰز للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) (EVIأﻛﺜﺮ اﺳﺘﺠابة لﺘﺒايﻨات ﻇلﯿّة الﻨﺒاتات ،ونﻮع الﻈلﯿّة وبﻨﯿﺘها ،والﻤﻈهﺮ العام للﻨﺒاتات.
ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ أن يﻜﻮن الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﺰز للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ مﺮتﺒﻄاً باﻹجهاد والﺘﻐﯿﺮات الﻤﺘعلقة بالﺠﻔاف.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :معلﻮمات ﺳاتلﯿة ﻗاﺋﻤة ﻋلى الﻤﻄﯿاف اﻹﺷعاﻋﻲ للﺘﺼﻮيﺮ الﻤعﺘﺪل االﺳﺘﺒانة

).(MODIS

الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم لﺘﺤﺪيﺪ اﻹجهاد الﻤﺘعلﻖ بالﺠﻔاف ﻓﻲ أوﺿاع مﺨﺘلﻔة .وھﻮ يﺮتﺒﻂ أﺳاﺳاً بﺘﻄﻮر ﺣاالت الﺠﻔاف
الﺘﻲ تﺆﺛﺮ ﻋلى الﺰراﻋة.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :االﺳﺘﺒانة العالﯿة والﺘﻐﻄﯿة الﻤﻜانﯿة الﺠﯿﺪة ﻓﻲ جﻤﯿع

الﺘﻀاريﺲ.

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :اﻹجهاد الﺬي تﺘعﺮض لﮫ ﻇلﯿات الﻨﺒات يﻤﻜﻦ أن يﻜﻮن ناجﻤاً ﻋﻦ تﺄﺛﯿﺮات ﻏﯿﺮ الﺠﻔاف ،مﻦ
الﺼعﺐ تﻤﯿﯿﺰھا باﺳﺘﺨﺪام الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﺰز للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) (EVIﻓقﻂ .وﻓﺘﺮة ﺳﺠﻞ الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة ﻗﺼﯿﺮة،
ومﻦ الﺼعﺐ إجﺮاﺀ دراﺳات مﻨاﺧﯿة.
الﻤﻮارد :تﺮد الﻤﻨهﺠﯿة والعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات ،وتﻮجﺪ مﻮارد ﻋلى اﻹنﺘﺮنﺖ
للﻨﻮاتﺞ.http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/vci/VH/vh_browse.php ،
الﻤﺮجﻊHuete, A., K. Didan, T. Miura, E.P. Rodriguez, X. Gao and L.G. Ferreira, 2002: Overview of :
the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. Remote Sensing of
.Environment, 83(1):195–213
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اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ إلجهاد الﺘﺒﺨﺮ

)(ESI

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :أﻋﺪه ﻓﺮيﻖ بقﯿادة  ،Andersonواﺳﺘُﺨﺪمﺖ ﻓﯿﮫ بﯿانات مﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ لﺤﺴاب الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ ﻓﻲ
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة .وﻛان الﻔﺮيﻖ مﻜﻮناً مﻦ ﻋلﻤﯿﯿﻦ مﻦ وزارة الﺰراﻋة بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،وجامعة أالباما -
ھانﺘﺴﻔﯿﻞ وجامعة نﺒﺮاﺳﻜا  -لﯿﻨﻜﻮلﻦ.
الﺨﺼاﺋﺺ :أُﻋﺪ ﻛﺮﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ جﺪيﺪ للﺠﻔاف يقارن الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻤﺤﺘﻤﻞ باﺳﺘﺨﺪام الﺴﻮاتﻞ الﺜابﺘة الﻤﺪار بالﻨﺴﺒة

لﻸرض .وتﺸﯿﺮ الﺘﺤلﯿﻼت إلى أن أداﺀه مﻤاﺛﻞ ﻷداﺀ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة القاﺋﻤة ﻋلى الهﻄﻮل القﺼﯿﺮ اﻷجﻞ ،ولﻜﻦ
مﻦ الﻤﻤﻜﻦ إنﺘاجﮫ باﺳﺘﺒانة أﻋلى ﻛﺜﯿﺮاً وبﺪون الﺤاجة إلى بﯿانات الهﻄﻮل.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻤﺤﺘﻤﻞ الﻤﺴﺘﺸعﺮ ﻋﻦ

بُعﺪ.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﻔﯿﺪ ﻋلى وجﮫ الﺨﺼﻮص لﺘﺤﺪيﺪ ومﺮاﻗﺒة ﺣاالت الﺠﻔاف الﺘﻲ تﻜﻮن لها آﺛار
مﻜامﻦ الﻘﻮة :االﺳﺘﺒانة العالﯿة جﺪاً مع تﻐﻄﯿة مﻜانﯿة ﻷي
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مﺘعﺪدة.

مﺴاﺣة.

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ﻏﻄاﺀ الﺴُ ﺤﺐ يﻤﻜﻦ أن يلﻮّث الﻨﺘاﺋﺞ ويﺆﺛﺮ ﻋلﯿها .وال تﻮجﺪ ﺳﺠﻼت ﻃﻮيلة اﻷمﺪ للﺪراﺳات
الﻤﻨاﺧﯿة.
الﻤﻮارد :تﺮد العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات،

./http://hrsl.arsusda.gov/drought

الﻤﺮجﻊAnderson, M.C., C. Hain, B. Wardlow, A. Pimstein, J.R. Mecikalski and W.P. Kustas, 2011: :
Evaluation of drought indices based on thermal remote sensing of evapotranspiration over the
.continental United States. Journal of Climate, 24(8):2025–2044

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﻤﻮﺣﺪ الفﺮق لﻠﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ
أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :أُﻋﺪ نﺘﯿﺠة أﻋﻤال ﻗام بﮫ  Tarpleyوآﺧﺮون ،و  Koganمع اﻹدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والﻐﻼف الﺠﻮي
) (NOAAﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.
الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﺨﺪم بﯿانات الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ العالﻤﻲ ،الﺘﻲ تُﻨﺘﺞ بﺮﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ لﻺﺷعاع الﯿﻮمﻲ ﻋلى
امﺘﺪاد  4ﻛﯿلﻮمﺘﺮات .وﻗﯿﻢ اﻹﺷعاع الﻤقﯿﺴة ﻓﻲ ﻛﻞ مﻦ ﻗﻨﻮات اﻷﺷعة الﻤﺮﺋﯿة واﻷﺷعة القﺮيﺒة مﻦ اﻷﺷعة تﺤﺖ
الﺤﻤﺮاﺀ تُﺴﺘﺨﺪم لﺤﺴاب الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) .(NDVIوھﻮ يقﯿﺲ ﺧﻀﺮة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ
وﻗﻮتﮫ ﻋلى مﺪى ﻓﺘﺮة ﺳﺒعة أيام ﻛﻮﺳﯿلة للﺤﺪ مﻦ الﺘلﻮث الﺴﺤابﻲ ويﻤﻜﻦ أن يﺤﺪد إجهاد الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ الﻤﺮتﺒﻂ
بالﺠﻔاف.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة لﻤقﯿاس اﻹﺷعاع الﻤﺘﻄﻮر جﺪاً العالﻲ االﺳﺘﺒانة ) (AVHRRالﺘابعة لﻺدارة
الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والﻐﻼف الﺠﻮي ).(NOAA
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم لﺘﺤﺪيﺪ ومﺮاﻗﺒة ﺣاالت الﺠﻔاف الﺘﻲ تﺆﺛﺮ ﻋلى

الﺰراﻋة.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :رﻗﻢ مﺒﺘﻜﺮ ،ﻓهﻮ يﺴﺘﺨﺪم الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة لﻤﺮاﻗﺒة صﺤة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ بالﻨﺴﺒة لﺤاالت
وھﻮ يﺘﺴﻢ باﺳﺘﺒانﺘﮫ العالﯿة جﺪاً وتﻐﻄﯿﺘﮫ الﻤﻜانﯿة الﻜﺒﯿﺮة.

الﺠﻔاف.

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :معالﺠة الﺒﯿانات أمﺮ ﺣﯿﻮي للﺮﻗﻢ القﯿاس الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) (NDVIويلﺰم وجﻮد نﻈام
ﻗﻮي مﻦ أجﻞ ھﺬه الﺨﻄﻮة .وال يﻮجﺪ ﺳﺠﻞ ﻃﻮيﻞ اﻷمﺪ للﺒﯿانات الﺴاتلﯿة.
الﻤﻮارد :يﺮد ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات وصﻒ الﻤﻨهﺠﯿة والعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ .ونﻮاتﺠﮫ مﺘاﺣة ﻋلى
اﻹنﺘﺮنﺖ.http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/vci/VH/vh_browse.php ،
الﻤﺮاجﻊ:
Kogan, F.N., 1995: Droughts of the late 1980s in the United States as derived from NOAA polar.orbiting satellite data. Bulletin of the American Meteorology Society, 76(5):655–668

االسﺘﺸﻌار ﻋﻦ بﻌﺪ

سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(NDVI
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Tarpley, J.D., S.R. Schneider and R.L. Money, 1984: Global vegetation indices from the NOAA-7
.meteorological satellite. Journal of Climate and Applied Meteorology, 23:491–494

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ ﻷﺣﻮال درجة الﺤﺮارة
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(TCI

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :أُﻋﺪ مﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﻗام بﮫ  Koganمع اﻹدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والﻐﻼف الﺠﻮي ) (NOAAﻓﻲ الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة.
الﺨﺼاﺋﺺ :يُﺴﺘﺨﺪم الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻷﺣﻮال درجة الﺤﺮارة ) (TCIلﺘﺤﺪيﺪ اﻹجهاد الﺬي يﺘعﺮض لﮫ الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ
نﺘﯿﺠة لﺪرجات الﺤﺮارة والﺮﻃﻮبة الﻤﻔﺮﻃة ،وذلﻚ الﺳﺘﺨﺪامﮫ الﻨﻄاﻗات الﺤﺮارية لﻤقﯿاس اﻹﺷعاع الﻤﺘﻄﻮر جﺪاً
العالﻲ االﺳﺘﺒانة ) .(AVHRRوتق ّﺪر اﻷﺣﻮال بالﻨﺴﺒة إلى درجة الﺤﺮارة العﻈﻤى ودرجة الﺤﺮارة الﺼﻐﺮى وتع ﱠﺪل
لﺘعﻜﺲ اﺳﺘﺠابات الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ الﻤﺨﺘلﻔة لﺪرجة الﺤﺮارة.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة لﻤقﯿاس اﻹﺷعاع الﻤﺘﻄﻮر جﺪاً العالﻲ االﺳﺘﺒانة

).(AVHRR

الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم مع الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣّ ﺪ الﻔﺮق للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) (NDVIوالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻷﺣﻮال الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ
) (VCIلﺘقﯿﯿﻢ الﺠﻔاف ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ﻓﻲ الﺤاالت الﺘﻲ تﻤﺜﻞ ﻓﯿها اﻵﺛار الﺰراﻋﯿة الﺸاﻏﻞ الﺮﺋﯿﺴﻲ.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :االﺳﺘﺒانة العالﯿة والﺘﻐﻄﯿة الﻤﻜانﯿة

الﺠﯿﺪة.

ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺼﺮ الﻔﺘﺮة
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :اﺣﺘﻤال الﺘلﻮث الﺴﺤابﻲ

الﻤﺴﺠلة.

االسﺘﺸﻌار ﻋﻦ بﻌﺪ

الﻤﻮارد :تﺮد الﻤﻨهﺠﯿة والعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات ،وتﻮجﺪ مﻮارد ﻋلى اﻹنﺘﺮنﺖ
لﻨﻮاتﺠﮫ.http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/vci/VH/vh_browse.php ،
المرجعKogan, F.N., 1995: Application of vegetation index and brightness temperature for drought :
.detection. Advances in Space Research, 15(11):91–100

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ ﻷﺣﻮال الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(VCI

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :أُﻋﺪ مﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﻗام بﮫ  Koganمع اﻹدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والﻐﻼف الﺠﻮي ) (NOAAﻓﻲ الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة.
الﺨﺼاﺋﺺ :يُﺴﺘﺨﺪم الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻷﺣﻮال الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) (VCIلﺘﺤﺪيﺪ ﺣاالت الﺠﻔاف وتﺤﺪيﺪ بﺪاية الﺠﻔاف،
ال ﺳﯿﻤا ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ تﺤﺪث ﻓﯿها ﺣاالت الﺠﻔاف ﻓﻲ مﻜان مﺤﺪد وتﻜﻮن ﻏﯿﺮ مﺤﺪدة جﯿﺪاً ،وذلﻚ ﻷن ھﺬا الﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ يﺴﺘﺨﺪم الﻨﻄاﻗات الﺤﺮارية لﻤقﯿاس اﻹﺷعاع الﻤﺘﻄﻮر جﺪاً العالﻲ االﺳﺘﺒانة ) .(AVHRRوھﻮ يﺮﻛﺰ ﻋلى
أﺛﺮ الﺠﻔاف ﻋلى الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ويﻤﻜﻦ أن يﻮﻓﺮ معلﻮمات ﻋﻦ بﺪاية الﺠﻔاف ومﺪتﮫ وﺷﺪتﮫ باﻹﺷارة إلى تﻐﯿﺮات
الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ومقارنﺘها بالقﯿﻢ الﺘاريﺨﯿة.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة لﻤقﯿاس اﻹﺷعاع الﻤﺘﻄﻮر جﺪاً العالﻲ االﺳﺘﺒانة

).(AVHRR

الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم مع الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) (NDVIوالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻷﺣﻮال درجة الﺤﺮارة
) (TCIلﺘقﯿﯿﻢ الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ﻓﻲ ﺣاالت الﺠﻔاف الﺘﻲ تﺆﺛﺮ ﻋلى الﺰراﻋة.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :االﺳﺘﺒانة العالﯿة والﺘﻐﻄﯿة الﻤﻜانﯿة

الﺠﯿﺪة.

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :اﺣﺘﻤال الﺘلﻮث الﺴﺤابﻲ وﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة

الﺘﺴﺠﯿﻞ.

الﻤﻮارد :تﺮد الﻤﻨهﺠﯿة والعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات ،وتﻮجﺪ مﻮارد ﻋلى
اﻹنﺘﺮنﺖ.http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/vci/VH/vh_browse.php ،
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الﻤﺮاجﻊ:

Liu, W.T. and F.N. Kogan, 1996: Monitoring regional drought using the Vegetation Condition Index.
.International Journal of Remote Sensing, 17(14):2761–2782

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ السﺘﺠابة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ لﻠﺠفاف
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(VegDRI

REMOTE SENSING

Kogan, F.N., 1995: Application of vegetation index and brightness temperature for drought detection.
.Advances in Space Research, 15(11):91–100

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :أﻋﺪه ﻓﺮيﻖ مﻦ الﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ العلﻤﯿﯿﻦ مﻦ الﻤﺮﻛﺰ الﻮﻃﻨﻲ للﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ آﺛار الﺠﻔاف ) ،(NDMCومﺮﻛﺰ
رصﺪ وﻋلﻮم مﻮارد اﻷرض للﻤﺴﺢ الﺠﯿﻮلﻮجﻲ ﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،ومﺮﻛﺰ  Flagstaff Fieldللﻤﺴﺢ الﺠﯿﻮلﻮجﻲ
ﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.
الﺨﺼاﺋﺺ :أُﻋﺪ ﻛﺮﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف يُقﺼﺪ بﮫ مﺮاﻗﺒة اﻹجهاد الﺬي يﺘعﺮض لﮫ الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ بﺴﺒﺐ الﺠﻔاف،
وذلﻚ باﺳﺘﺨﺪام مﺰيﺞ مﻦ بﯿانات االﺳﺘﺸعار ﻋﻦ بُعﺪ ،ومﺆﺷﺮات مﻨاﺧﯿة ،وﻏﯿﺮ ذلﻚ مﻦ الﻤعلﻮمات الﻔﯿﺰياﺋﯿة
اﻷﺣﯿاﺋﯿة ،وبﯿانات اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ.

بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) ،(SPIورﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف ) ،(PDSIوالﻨﺴﺒة
الﻤﺌﻮية للﺨﻀﺮة الﻤﻮﺳﻤﯿة الﺴﻨﻮية ،وبﺪﺀ ﺷﺬوذ الﻤﻮﺳﻢ ،وﻏﻄاﺀ اﻷراﺿﻲ ،وﺳعة الﻤﯿاه الﻤﻮجﻮدة ﻓﻲ الﺘﺮبة،
والﺰراﻋة الﻤﺮوية ،واﻷﻗالﯿﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة الﻤﺤﺪدة .وبالﻨﻈﺮ إلى أن بعﺾ الﻤﺪﺧﻼت ھﻲ مﺘﻐﯿﺮات مﺸﺘقة ،تلﺰم
مﺪﺧﻼت إﺿاﻓﯿة.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم أﺳاﺳاً ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻗﺼﯿﺮ اﻷجﻞ للﺠﻔاف مﻦ أجﻞ الﺘﻄﺒﯿقات

الﺰراﻋﯿة.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﻤﺜﻞ تقﻨﯿة مﺒﺘﻜﺮة ومﺘﻜاملة باﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ مﻦ الﺒﯿانات الﺴﻄﺤﯿة والﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ وأوجﮫ
الﺘقﺪم الﺘﻜﻨﻮلﻮجﻲ ﻓﻲ الﺒﺤﺚ ﻋﻦ الﺒﯿانات.

الﻤﻮارد :تﺮد الﻄﺮق الﻤﺴﺘﺨﺪمة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بهﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ويﺮد وصﻒ للعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بﮫ ﻓﻲ
الﻤﺮجع الﻤﺬﻛﻮر أدناه .وانﻈﺮ أيﻀا ./http://vegdri.unl.edu
الﻤﺮجﻊBrown, J.F., B.D. Wardlow, T. Tadesse, M.J. Hayes and B.C. Reed, 2008: The Vegetation :
Drought Response Index (VegDRI): a new integrated approach for monitoring drought stress in
.vegetation. GIScience & Remote Sensing, 45:16–46

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﺼﺤة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(VHI

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :نﺘاج ﻋﻤﻞ ﻗام بﮫ  Koganمع اﻹدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والﻐﻼف الﺠﻮي ) (NOAAﻓﻲ الﻮاليات

الﻤﺘﺤﺪة.

الﺨﺼاﺋﺺ :يﻤﺜﻞ إﺣﺪى الﻤﺤاوالت اﻷولى لﻤﺮاﻗﺒة وتﺤﺪيﺪ اﻵﺛار الﺰراﻋﯿة الﻤﺘﺮتﺒة ﻋلى الﺠﻔاف باﺳﺘﺨﺪام بﯿانات
مﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ .وتُﺴﺘﺨﺪم بﯿانات مقﯿاس اﻹﺷعاع الﻤﺘﻄﻮر جﺪاً العالﻲ االﺳﺘﺒانة ) (AVHRRﻓﻲ ﻗﻨﻮات اﻷﺷعة
الﻤﺮﺋﯿة واﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ واﻷﺷعة القﺮيﺒة مﻦ اﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ لﺘﺤﺪيﺪ وتﺼﻨﯿﻒ اﻹجهاد الﺬي يﺘعﺮض
لﮫ الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ بﺴﺒﺐ الﺠﻔاف.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة لﻤقﯿاس اﻹﺷعاع الﻤﺘﻄﻮر جﺪاً العالﻲ االﺳﺘﺒانة

).(AVHRR

الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم لﺘﺤﺪيﺪ ومﺮاﻗﺒة ﺣاالت الﺠﻔاف الﺘﻲ تﺆﺛﺮ ﻋلى الﺰراﻋة ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ

العالﻢ.

االسﺘﺸﻌار ﻋﻦ بﻌﺪ

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة الﺘﺴﺠﯿﻞ بﺴﺒﺐ الﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ .وال يُﺴﺘﺨﺪم ﺧارج الﻤﻮﺳﻢ أو ﺧﻼل
ﻓﺘﺮات وجﻮد ﻏﻄاﺀ نﺒاتﻲ ﻗلﯿﻞ أو ﻋﺪم وجﻮد أي ﻏﻄاﺀ نﺒاتﻲ.
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مﻜامﻦ الﻘﻮة :تﻐﻄﯿة العالﻢ بﺄﻛﻤلﮫ بﺪرجة اﺳﺘﺒانة
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ﻓﺘﺮة ﺳﺠﻞ الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة

ﻋالﯿة.

ﻗﺼﯿﺮة.

الﻤﻮارد :تﺮد ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة ودراﺳات ﻋﯿﻨات مﻦ الﺤاالت .ويﻤﻜﻦ العﺜﻮر ﻋلى ﺧﺮاﺋﻂ للﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ لﺼﺤة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) (VHIﻋلى الﺮابﻂ _http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/vci/VH/vh
.browse.php
الﻤﺮاجﻊ:
Kogan, F.N., 1990: Remote sensing of weather impacts on vegetation in non-homogeneous areas.
.International Journal of Remote Sensing, 11:1405–1419
Kogan, F.N., 1997: Global drought watch from space. Bulletin of the American Meteorological Society,
.78:621–636
Kogan, F.N., 2001: Operational space technology for global vegetation assessments. Bulletin of the
.American Meteorological Society, 82(9):1949–1964

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﺘﻠﺒﯿة االﺣﺘﯿاجات إلﻰ الﻤﯿاه ) (WRSIوالﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﺠﻐﺮاﻓﻲ  -الﻤﻜانﻲ لﺘﻠﺒﯿة
االﺣﺘﯿاجات إلﻰ الﻤﯿاه.
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

أﺧﻀﺮ.

االسﺘﺸﻌار ﻋﻦ بﻌﺪ

اﻷﺻﻞ :أﻋﺪتﮫ مﻨﻈﻤة اﻷﻏﺬية والﺰراﻋة لﻸمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﻤﺮاﻗﺒة ودراﺳة إنﺘاج الﻤﺤاصﯿﻞ ﻓﻲ أجﺰاﺀ العالﻢ
الﻤعﺮﺿة لﻤﺠاﻋة .وﻗامﺖ ﺷﺒﻜة نﻈﻢ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بالﻤﺠاﻋة بعﻤﻞ إﺿاﻓﻲ بﺸﺄنﮫ.
الﺨﺼاﺋﺺ :يُﺴﺘﺨﺪم لﻤﺮاﻗﺒة أداﺀ الﻤﺤاصﯿﻞ ﺧﻼل مﻮﺳﻢ الﺰرع ويﺴﺘﻨﺪ إلى ﻛﻤﯿة الﻤﯿاه الﻤﺘاﺣة للﻤﺤﺼﻮل .وھﻮ
ﻋﺒارة ﻋﻦ نﺴﺒة الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻔعلﻲ إلى الﺘﺒﺨﺮ الﻔعلﻲ الﻤﺤﺘﻤﻞ .وھﺬه الﻨﺴﺒة تُﺤﺪد لﻜﻞ مﺤﺼﻮل ﻋلى ﺣﺪة،
وتﺴﺘﻨﺪ إلى نﻤاﺀ الﻤﺤاصﯿﻞ والعﻼﻗات الﻤعﺮوﻓة بﯿﻦ الﻐﻼت وإجهاد الﺠﻔاف.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :نﻤاذج نﻤاﺀ الﻤﺤاصﯿﻞ ،ومعامﻼت الﻤﺤاصﯿﻞ ،والﺒﯿانات
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم لﻤﺮاﻗﺒة تقﺪم نﻤاﺀ الﻤﺤاصﯿﻞ واﻹجهاد الﻤﺘعلﻖ

الﺴاتلﯿة.

بالﺰراﻋة.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :االﺳﺘﺒانة العالﯿة والﺘﻐﻄﯿة الﻤﻜانﯿة الﺠﯿﺪة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺠﻤﯿع

الﺘﻀاريﺲ.

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :اﻹجهاد الﻤﺘعلﻖ بعﻮامﻞ ﻏﯿﺮ الﻤﯿاه الﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻗﺪ يﺆﺛﺮ ﻋلى الﻨﺘاﺋﺞ .وتﺘﻀﻤﻦ الﺘقﺪيﺮات الﺴاتلﯿة
لﺴقﻮط اﻷمﻄار درجة مﻦ الﺨﻄﺄ تﺆﺛﺮ ﻋلى نﺘاﺋﺞ نﻤاذج الﻤﺤاصﯿﻞ الﻤﺴﺘﺨﺪمة ومﯿﺰان الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ.
الﻤﻮارد:
http://chg.geog.ucsb.edu/tools/geowrsi/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/documentation/usgs/adds/wrsi/WRSI_readme.pdf
الﻤﺮجﻊVerdin, J. and R. Klaver, 2002: Grid-cell-based crop water accounting for the famine early :
.warning system. Hydrological Processes, 16(8):1617–1630

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﻤﻮﺣﺪ الفﺮق لﻠﻤﯿاه ) (NDWIوالﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﻤﯿاه سﻄﺢ الﯿابﺴة
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(LSWI

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :أُﻋﺪ مﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﻗام بﮫ  Gaoﻓﻲ مﻨﺘﺼﻒ تﺴعﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ ﻓﻲ مﺮﻛﺰ  Goddardللﻔﻀاﺀ الﺘابع
لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﻼﺣة الﺠﻮية والﻔﻀاﺀ ) (NASAﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.
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بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الﻤعلﻮمات الﺴاتلﯿة ﻓﻲ القﻨﻮات الﻤﺨﺘلﻔة لﻄﯿﻒ اﻷﺷعة القﺮيﺒة مﻦ اﻷﺷعة تﺤﺖ
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم لﻤﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف الﺬي يﺆﺛﺮ ﻋلى الﺰراﻋة ﻛﻄﺮيقة الﻛﺘﺸاف

الﺤﻤﺮاﺀ.

اﻹجهاد.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :االﺳﺘﺒانة العالﯿة والﺘﻐﻄﯿة الﻤﻜانﯿة الﺠﯿﺪة ﻓﻲ جﻤﯿع الﺘﻀاريﺲ .وھﻮ يﺨﺘلﻒ ﻋﻦ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤﻮﺣﺪ للﻔﺮق للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) ،(NDVIﻷن ھﺬيﻦ الﺮﻗﻤﯿﻦ القﯿاﺳﯿﯿﻦ يﺮصﺪان إﺷارات مﺨﺘلﻔة.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ﻗﺪ يﺤﺪث إجهاد لﻈلﯿات الﻨﺒاتات نﺘﯿﺠة ﻵﺛار ﻏﯿﺮ الﺠﻔاف ،ومﻦ الﺼعﺐ تﻤﯿﯿﺰھا باﺳﺘﺨﺪام الﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻤﯿاه ) (NDWIوﺣﺪه .وﻓﺘﺮة ﺳﺠﻞ الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة ﻗﺼﯿﺮة ،ومﻦ الﺼعﺐ إجﺮاﺀ دراﺳات
مﻨاﺧﯿة.

REMOTE SENSING

الﺨﺼاﺋﺺ :مﻤاﺛﻞ إلى ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ للﻤﻨهﺠﯿة الﺘﻲ يﺘﺒعها الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) ،(NDVIولﻜﻨﮫ
يﺴﺘﺨﺪم ﻗﻨاة اﻷﺷعة القﺮيﺒة مﻦ اﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ لﻤﺮاﻗﺒة الﻤﺤﺘﻮى الﻤاﺋﻲ لﻈلﯿة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ .وتُﺴﺘﺨﺪم
الﺘﻐﯿﯿﺮات الﺘﻲ تﺤﺪث ﻓﻲ ﻇلﯿة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ لﺘﺤﺪيﺪ ﻓﺘﺮات إجهاد الﺠﻔاف.

الﻤﻮارد :تﻮصﻒ مﻨهﺠﯿة ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات وﻛﺬلﻚ العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بﮫ الﻤﺴﺘﻨﺪة إلى
بﯿانات الﻤﻄﯿاف اﻹﺷعاﻋﻲ للﺘﺼﻮيﺮ الﻤعﺘﺪل االﺳﺘﺒانة ) (MODISالﻤﺴﺘﺨﺪمةhttp://www.eomf.ou.edu/modis/ ،
./visualization
الﻤﺮاجﻊ:
Chandrasekar, K., M.V.R. Sesha Sai, P.S. Roy and R.S. Dwevedi, 2010: Land Surface Water index
(LSWI) response to rainfall and NDVI using the MODIS vegetation index product. International Journal
.of Remote Sensing, 31:3987–4005
Gao, B.C., 1996: NDWI—a Normalized Difference Water Index for remote sensing of vegetation
.liquid water from space. Remote Sensing of Environment, 58(3):257–266

مﻼﺣﻈة :مﻔهﻮم الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻤﯿاه ) (NDWIوالعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بﮫ مﻤاﺛﻼن إلى ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
لﻤﻔهﻮم الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﻤﯿاه ﺳﻄﺢ الﯿابﺴة ) (LSWIوالعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﺨاصة بﮫ.

سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

أﺣﻤﺮ.

اﻷﺻﻞ :أﻋﺪه  Hueteﻓﻲ جامعة أريﺰونا بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺛﻤانﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ .وﻛان الﺪاﻓع ھﻮ
إﻋﺪاد نﻤﻮذج ﻋالﻤﻲ لﻤﺮاﻗﺒة الﺘﺮبة والﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ مﻦ ﺧﻼل بﯿانات مﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ.
الﺨﺼاﺋﺺ :الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ الﻤعﺪل بالﺘﺮبة ) (SAVIمﻤاﺛﻞ للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ
) ،(NDVIويﻤﻜﻦ معايﺮة اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﻄﯿﻔﯿة بﻄﺮيقة تﺠعﻞ الﺘﺒايﻨات ﻓﻲ الﺘﺮبة مﻮﺣﺪة وال تﺆﺛﺮ ﻋلى ﻗﯿاﺳات
ﻇلﯿة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ .وھﺬه الﺘﺤﺴﯿﻨات للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ) (NDVIمﻔﯿﺪة ﻷن الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ الﻤعﺪل بالﺘﺮبة ) (SAVIيﺴﺠﻞ الﺘﺒايﻨات ﻓﻲ الﺘﺮبة.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :بﯿانات مﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ ،تُقارن بعﺪ ذلﻚ بالﻤﺴاﺣات الﺴﻄﺤﯿة الﻤعﺮوﻓة لﻤﺨﺘلﻒ أنﻮاع
الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﻔﯿﺪ لﻤﺮاﻗﺒة الﺘﺮبة والﻐﻄاﺀ

الﻨﺒاتﻲ.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :االﺳﺘﺒانة العالﯿة والﺒﯿانات العالﯿة الﻜﺜاﻓة الﻤﺮتﺒﻄة بالﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ يﺘﯿﺤان تﻐﻄﯿة
مﻜانﯿة جﯿﺪة جﺪاً.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :العﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة معقﺪة ،وﻛﺬلﻚ الﺤﺼﻮل ﻋلى بﯿانات للﺘﺸﻐﯿﻞ .وﻗﺼﺮ مﺪة ﺳﺠﻞ الﺒﯿانات
الﺴاتلﯿة يﻤﻜﻦ أن يعﻮق الﺘﺤلﯿﻼت الﻤﻨاﺧﯿة.
الﻤﻮارد :يﺮد ﺷﺮح جﯿﺪ للﻤﻨهﺠﯿة وللعﻤلﯿات الﺤﺴابﯿة الﻤﺮتﺒﻄة بها ﻓﻲ

الﻤﺆلﻔات.

االسﺘﺸﻌار ﻋﻦ بﻌﺪ

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ لﻠﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ الﻤﻌﺪل بالﺘﺮبة

).(SAVI
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الﻤﺮجﻊHuete, A.R., 1988: A Soil-adjusted Vegetation Index (SAVI). Remote Sensing of Environment, :
.25(3):295–309

COMPOSITE OR MODELLED

 7.5الﻤﺮكﺒة أو الﻤﻨﻤﺬجة
اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﻤﺆﺷﺮ الﻤﺠﻤّﻊ لﻠﺠفاف
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(CDI

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :أﻋﺪه  Sepulcre-Cantoوآﺧﺮون ﻓﻲ الﻤﺮصﺪ اﻷوروبﻲ للﺠﻔاف ﻛﺮﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف مﻦ أجﻞ أوروبا
يﻮﺣﱠ ﺪ ﻓﯿﮫ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIوالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺸﺬوذ رﻃﻮبة الﺘﺮبة ) ،(SMAونﺴﺒة اﻹﺷعاع
الﺸﻤﺴﻲ الﻤﻤﺘﺺ بالﺘﻤﺜﯿﻞ الﻀﻮﺋﻲ ) (fAPARﻓﻲ مﺆﺷﺮ لﺤاالت الﺠﻔاف الﺘﻲ تﺆﺛﺮ ﻋلى الﺰراﻋة.
الﺨﺼاﺋﺺّ :
مﺮﻛﺐ مﻦ ﺛﻼﺛة مﺴﺘﻮيات لﻺنﺬار )الﻤﺮاﻗﺒة ،واﻹنﺬار ،والﺘﺤﺬيﺮ( بﺈدماج ﺛﻼﺛة مﺆﺷﺮات للﺠﻔاف
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) ،(SPIورﻃﻮبة الﺘﺮبة ،وبﯿانات الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ الﻤﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ .ويُﺸار إلى
الﻤﺮاﻗﺒة ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث نقﺺ ﻓﻲ الهﻄﻮل ،بﯿﻨﻤا نﺼﻞ إلى مﺴﺘﻮى اﻹنﺬار ﻋﻨﺪما يﺘﺤﻮل نقﺺ الهﻄﻮل إلى نقﺺ ﻓﻲ
رﻃﻮبة الﺘﺮبة ،أما الﺘﺤﺬيﺮ ﻓﺈنﮫ يﺤﺪث ﻋﻨﺪما يﺘﺤﻮل ﻋﺠﺰ الهﻄﻮل وﻋﺠﺰ رﻃﻮبة الﺘﺮبة إلى الﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋلى الﻐﻄاﺀ
الﻨﺒاتﻲ.

ھﻲ:

بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIالﻤﺤﺴﻮب مﻦ بﯿانات الهﻄﻮل الﻤﺴﺘﻨﺪة إلى مﺤﻄات
ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ أوروبا؛ وﻓﻲ ھﺬه الﺤالة ،يُﺴﺘﺨﺪم الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIلﻤﺪة ﺛﻼﺛة أﺷهﺮ.
ويﺘﻢ الﺤﺼﻮل ﻋلى بﯿانات رﻃﻮبة الﺘﺮبة باﺳﺘﺨﺪام نﻤﻮذج  ،LISFLOODوتﺄتﻲ نﺴﺒة اﻹﺷعاع الﺸﻤﺴﻲ الﻤﻤﺘﺺ
بالﺘﻤﺜﯿﻞ الﻀﻮﺋﻲ ) (fAPARمﻦ وﻛالة الﻔﻀاﺀ اﻷوروبﯿة.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺆﺷﺮ لﺤاالت الﺠﻔاف ذات الﺘﺄﺛﯿﺮات

الﺰراﻋﯿة.

مﻜامﻦ الﻘﻮة :الﺘﻐﻄﯿة الﻤﻜانﯿة جﯿﺪة وباﺳﺘﺒانة ﻋالﯿة باﺳﺘﺨﺪام مﺰيﺞ مﻦ الﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ والﺒﯿانات
الﺴﻄﺤﯿة.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :اﺳﺘﺨﺪام ﻗﯿﻤة وﺣﯿﺪة للﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIﻗﺪ ال يﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﺧﯿار ﻓﻲ جﻤﯿع
الﺤاالت وال يﻤﺜﻞ اﻷﺣﻮال الﺘﻲ ﻗﺪ تﻨﺘقﻞ مﻦ مﻮﺳﻢ إلى آﺧﺮ .ومﻦ الﺼعﺐ إﻋﺪاد مﺆﺷﺮ مﻤاﺛﻞ لهﺬا الﻤﺆﺷﺮ ،وھﻮ
لﯿﺲ مﺘاﺣاً ﺣالﯿاً لﻤﻨاﻃﻖ ﺧارج أوروبا.

الﻤﺮكﺒة أو
الﻤﻨﻤﺬجة

الﻤﻮارد :يﻮجﺪ ﺣالﯿاً ﻓﻲ الﻤﺮصﺪ اﻷوروبﻲ للﺠﻔاف ويﺘعهﺪه ھﺬا الﻤﺮصﺪ ﻓﻲ إﻃار الﻤﺮﻛﺰ الﻤﺸﺘﺮك للﺒﺤﻮث
الﺘابع للﻤﻔﻮﺿﯿة اﻷوروبﯿة.http://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000 ،
الﻤﺮجﻊSepulcre-Canto, G., S. Horion, A. Singleton, H. Carrao and J. Vogt, 2012: Development of :
a Combined Drought Indicator to detect agricultural drought in Europe. Natural Hazards and Earth
.Systems Sciences, 12:3519–3531

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﻨﻈام الﻌالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ لﻤﺮاﻗﺒة الﺠفاف والﺘﻨﺒﺆ بﮫ
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

).(GIDMaPS

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :أُﻋﺪ مﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﻗام بﮫ  Haoوآﺧﺮون ﻓﻲ جامعة ﻛالﯿﻔﻮرنﯿا ﻓﻲ إريﻔﯿﻦ ،بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،ﻛﻨﻈام
لﻤﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف والﺘﻨﺒﺆ بﮫ ﻋلى نﻄاق العالﻢ.
الﺨﺼاﺋﺺ :يﻮﻓﺮ معلﻮمات ﻋﻦ الﺠﻔاف مﻦ أجﻞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للﺮﻃﻮبة ) ،(SPIورﻃﻮبة الﺘﺮبة ،والﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للﺠﻔاف الﻤﺘعﺪد الﻤﺘﻐﯿﺮات ) .(MSDIويﺴﺘﺨﺪم ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ أيﻀاً بﯿانات ﺳاتلﯿة مع أدوات
للﺘﻤﺜّﻞ .ويُعﺪ الﻨاتﺞ ﻋلى أﺳاس ﺷﺒﻜﻲ ﻗﺮب الﻮﻗﺖ الﺤقﯿقﻲ ،ويﺠﻤع ما بﯿﻦ الﻤﺮاﻗﺒة والﺘﻨﺒﺆ ﻛﻄﺮيقة لﻤﺮاﻗﺒة ﺣاالت
الﺠﻔاف ذات اﻵﺛار الﻤﺘعﺪدة وتقﯿﯿﻤها والﺘﻨﺒﺆ بها.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :يﺴﺘﺨﺪم ﺧﻮارزمﯿة يﺠﺮي ﻓﯿها الﺠﻤع بﯿﻦ بﯿانات االﺳﺘﺸعار ﻋﻦ بُعﺪ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﻨﻈام
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ الﺘﻨﺒﺆات
العالﻤﻲ لﺘﻤﺜﻞ بﯿانات الﯿابﺴة ) (GLDASﻹنﺘاج مﺨﺮجات مﻦ أجﻞ ﺛﻼﺛة أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف
الﻤﻮﺳﻤﯿة.
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الﺘﻄﺒﯿﻘات :يُﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض الﻤﺮاﻗﺒة والﺘﻨﺒﺆ بﺈنﺘاج ﻗﯿﻢ مﻦ أجﻞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ) (SPIوالﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للﺠﻔاف الﻤﺘعﺪد الﻤﺘﻐﯿﺮات ) (MSDIوالﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري لﺮﻃﻮبة الﺘﺮبة .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺨﺪامﮫ مﻦ أجﻞ الﺰراﻋة وﻏﯿﺮھا مﻦ القﻄاﻋات.

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ﻗﺪ ال تﻤﺜﻞ أﺣﺠام الﺸﺒﻜات جﻤﯿع الﻤﻨاﻃﻖ والﻨُﻈﻢ الﻤﻨاﺧﯿة ﻋلى ﻗﺪم الﻤﺴاواة .وتﺮجع ﻓﺘﺮة
الﺴﺠﻞ إلى ﻋام  1980ومﻦ ﺛﻢ ﻓهﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة جﺪاً ﻋﻨﺪما يﺘعلﻖ اﻷمﺮ بالﺘﻄﺒﯿقات الﻤﻨاﺧﯿة .ولﺘعﺪيﻞ ھﺬا الﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ ،يلﺰم الﺤﺼﻮل ﻋلى الﺸﻔﺮة والﻤﺪﺧﻼت.
الﻤﻮارد :تﺸﺮح الﻤﺆلﻔات العﻤلﯿة جﯿﺪاً ،وتﺘﻮاﻓﺮ بﺴهﻮلة مﻮارد وﺧﺮاﺋﻂ ﻋلى اﻹنﺘﺮنﺖ،

http://drought.eng.uci.

./edu

الﻤﺮجﻊHao, Z., A. AghaKouchak, N. Nakhjiri and A. Farahmand, 2014: Global integrated drought :
.monitoring and prediction system. Scientific Data, 1:1–10

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﻨﻈام الﻌالﻤﻲ ﱡ
لﺘﻤﺜﻞ بﯿانات الﯿابﺴة
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

COMPOSITE OR MODELLED

ً
تﻤﺜﯿﻼ جﯿﺪاً .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ أيﻀاً اﺳﺘﺨﺪام الﻨﻈام
مﻜامﻦ الﻘﻮة :تﻤﺜﻞ الﺒﯿانات الﺸﺒﻜﯿة والعالﻤﯿة جﻤﯿع الﻤﻨاﻃﻖ
العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ لﻤﺮاﻗﺒة الﺠﻔاف والﺘﻨﺒﺆ بﮫ ) (GIDMaPSلﻤﺮاﻗﺒة ﻇﻮاھﺮ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ الﺠﻔاف .وھﻮ مﻤﺘاز
للﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ تﻔﺘقﺮ إلى ﻋﻤلﯿات رصﺪ ﺳﻄﺤﯿة جﯿﺪة الﺘﻲ لها ﺳﺠﻼت ﻃﻮيلة اﻷمﺪ .ومﻦ الﺴهﻞ نﺴﺒﯿاً اﺳﺘﺨﺪامﮫ
ﻷنﮫ يُﺤﺴﺐ بﺪون الﺤاجة إلى مﺪﺧﻼت مﻦ الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ.

).(GLDAS

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :تﻮلى  Rodellﻗﯿادة العﻤﻞ ،الﺬي ﺿﻢ ﻋلﻤﯿﯿﻦ مﻦ الﻮﻛالة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﻼﺣة الﺠﻮية والﻔﻀاﺀ
والﻮﻛالة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والﻐﻼف الﺠﻮي ) (NOAAﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.

)(NASA

الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﺨﺪم نﻈاماً للﺒﯿانات الﺴﻄﺤﯿة والﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺸعﺮة ﻋﻦ بُعﺪ إلى جانﺐ نﻤاذج لﺴﻄﺢ الﯿابﺴة
وتقﻨﯿات لﺘﻤﺜّﻞ الﺒﯿانات لﺘﻮﻓﯿﺮ بﯿانات ﻋﻦ اﻷﺣﻮال اﻷرﺿﯿة .وتﺸﻤﻞ الﻤﺨﺮجات ﺧﺼاﺋﺺ ﺧﺼﻮبة الﺘﺮبة ،الﺘﻲ
تُعﺘﺒﺮ مﺆﺷﺮاً جﯿﺪاً للﺠﻔاف.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :نﻤاذج ﺳﻄﺢ الﯿابﺴة ،وﻋﻤلﯿات رصﺪ اﻷﺣﻮال الﺠﻮية الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة ،وتﺼﻨﯿﻔات الﻐﻄاﺀ
الﻨﺒاتﻲ ،والﺒﯿانات الﺴاتلﯿة.
الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﻔﯿﺪ لﺘﺤﺪيﺪ إﺳقاﻃات تﺪﻓﻖ اﻷنهار والﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة وﻛﺬلﻚ مﻜﻮنات الﺴﯿﺢ اﺳﺘﻨاداً إلى اﻷﺣﻮال
الﺮاھﻨة؛ وھﻮ مﺜالﻲ لﻤﺮاﻗﺒة ﺣاالت الﺠﻔاف ذات اﻵﺛار الﻤﺘعﺪدة.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :بالﻨﻈﺮ إلى أنﮫ ﻋالﻤﻲ ومﺘاح باﺳﺘﺒانة ﻋالﯿة ،ﻓﺈنﮫ يﻤﻜﻦ أن يﻤﺜﻞ معﻈﻢ الﻤﻨاﻃﻖ .وھﻮ مﻔﯿﺪ لﻤﺮاﻗﺒة
تﻄﻮر الﺠﻔاف ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ تﻔﺘقﺮ إلى الﺒﯿانات.

الﻤﻮارد :تﻮصﻒ الﻤﻨهﺠﯿة والﻤﺪﺧﻼت وصﻔاً جﯿﺪاً ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات .وتﺘاح الﻤﺨﺮجات ﻋلى اﻹنﺘﺮنﺖ،
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/nldas-north-american-land-data-assimilation-systemmonthly-climatologies
/http://ldas.gsfc.nasa.gov/nldas
http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/services/grads-gds/gldas
الﻤﺮاجﻊ:
Mitchell, K., D. Lohman, P. Houser, E. Wood, J. Schaake, A. Robock, B. Cosgrove, J. Sheffield,
Q. Duan, L. Luo, R. Higgins, R. Pinker, J. Tarpley, D. Lettenmaier, C. Marshall, J. Entin, M. Pan,
W. Shi, V. Koren, J. Meng, B. Ramsay and A. Bailey, 2004: The multi-institution North American

الﻤﺮكﺒة أو
الﻤﻨﻤﺬجة

مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ﺣﺠﻢ الﺸﺒﻜة لﯿﺲ دﻗﯿقاً بﺪرجة ﻛاﻓﯿة للﺪول الﺠﺰرية .والﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ تﻔﺘقﺮ إلى رصﺪات ﺳﻄﺤﯿة
ﻗﺮب الﻮﻗﺖ الﺤقﯿقﻲ ھﻲ وﺣﺪھا الﻤعﻨﯿة بعﻤلﯿة ﱡ
تﻤﺜﻞ الﺒﯿانات.
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COMPOSITE OR MODELLED

Land Data Assimilation System (NLDAS): utilizing multiple GCIP products and partners in a
continental distributed hydrological modelling system. Journal of Geophysical Research, 109:D07S90,
.doi:10.1029/2003JD003823
Rodell, M., P. Houser, U. Jambor, J. Gottschalck, K. Mitchell, C.-J. Meng, K. Arsenault, B.
Cosogrove, J. Radakovich, M. Bosilovich, J. Entin, J. Walker, D. Lohmann and D. Toll, 2004:
The Global Land Data Assimilation System. Bulletin of the American Meteorological Society,
.85(3):381–394
Xia, Y., K. Mitchell, M. Ek, J. Sheffield, B. Cosgrove, E. Wood, L. Luo, C. Alonge, H. Wei, J. Meng,
B. Livneh, D. Lettenmaier, V. Koren, Q. Duan, K. Mo, Y. Fan and D. Mocko, 2012: Continentalscale water and energy flux analysis and validation for the North American Land Data Assimilation
System project phase 2 (NLDAS-2): 1. Intercomparison and application of model products. Journal of
.Geophysical Research, 117:D03109, doi:10.1029/2011JD016048

اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ الﻤﻌﯿاري الﻤﺘﻌﺪد الﻤﺘﻐﯿﺮات
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

لﻠﺠفاف ).(MSDI

أﺧﻀﺮ.

اﻷﺻﻞ :أﻋﺪه  Haoو  AghaKouchakﻓﻲ جامعة ﻛالﯿﻔﻮرنﯿا ﻓﻲ إريﻔﯿﻦ بالﻮاليات

الﻤﺘﺤﺪة.

الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﺨﺪم معلﻮمات ﻋﻦ ﻛﻞ مﻦ الهﻄﻮل ورﻃﻮبة الﺘﺮبة لﺘﺤﺪيﺪ وتﺼﻨﯿﻒ ﺣاالت الﺠﻔاف بﺪراﺳة العﺠﺰ
ﻓﻲ الهﻄﻮل والعﺠﺰ ﻓﻲ رﻃﻮبة الﺘﺮبة .وھﻮ يﺴاﻋﺪ ﻓﻲ تﺤﺪيﺪ ﺣاالت الﺠﻔاف ﺣﯿﺜﻤا ﻗﺪ ال تﺸﯿﺮ الﻤﺆﺷﺮات الﻨﻤﻄﯿة
الﻤﺴﺘﻨﺪة إلى الهﻄﻮل أو الﻤﺆﺷﺮات الﻤﺴﺘﻨﺪة إلى رﻃﻮبة الﺘﺮبة إلى وجﻮد جﻔاف.
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :تلﺰم بﯿانات ﺷهﺮية ﻋﻦ الهﻄﻮل ورﻃﻮبة الﺘﺮبة مﻦ الﺘﺤلﯿﻞ االﺳﺘعادي للعﺼﺮ الﺤﺪيﺚ
) - (MERRAنُﻈﻢ الﯿابﺴة .وبﯿانات ذلﻚ الﺘﺤلﯿﻞ الﺨاصة بالﯿابﺴة تﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺷﺒﻜة  0.50° × 0.66°اﻋﺘﺒاراً مﻦ ﻋام
 1980ﻓﺼاﻋﺪاً.

الﻤﺮكﺒة أو
الﻤﻨﻤﺬجة

الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﻔﯿﺪ لﺘﺤﺪيﺪ ومﺮاﻗﺒة ﺣاالت الﺠﻔاف الﺘﻲ يﻤﺜﻞ ﻓﯿها الهﻄﻮل ورﻃﻮبة الﺘﺮبة ﻋﻨﺼﺮيﻦ ھامﯿْﻦ ﻓﻲ آﺛار
الﺠﻔاف.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :تﻤﺜﻞ الﺒﯿانات الﺸﺒﻜﯿة والعالﻤﯿة جﻤﯿع الﻤﻨاﻃﻖ بﺸﻜﻞ جﯿﺪ .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ،
باﺳﺘﺨﺪام مقﯿاس مﺒﺘﻞ ومقﯿاس جاف ﻋلى الﺴﻮاﺀ ،لﻤﺮاﻗﺒة ما ھﻮ أﻛﺜﺮ مﻦ الﺠﻔاف .وھﻮ مﻤﺘاز للﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ تﻔﺘقﺮ
إلى ﻋﻤلﯿات رصﺪ ﺳﻄﺤﯿة جﯿﺪة الﺘﻲ يﻮجﺪ بﺸﺄنها ﺳﺠﻼت ﻃﻮية اﻷمﺪ .ومﻦ الﺴهﻞ نﺴﺒﯿاً اﺳﺘﺨﺪامﮫ ﻷنﮫ يُﺤﺴﺐ
بﺪون الﺤاجة إلى مﺪﺧﻼت مﻦ الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ الﺘﻮصﻞ إلى أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة ﻓﺮادى مﻦ ﺧﻼل مﺨﺮجات
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للﺠﻔاف الﻤﺘعﺪد الﻤﺘﻐﯿﺮات ).(MSDI
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :ﻗﺪ ال يﻤﺜﻞ ﺣﺠﻢ الﺸﺒﻜات جﻤﯿع الﻤﻨاﻃﻖ والﻨﻈﻢ الﻤﻨاﺧﯿة ﻋلى ﻗﺪم الﻤﺴاواة .وتﺮجع ﻓﺘﺮة الﺴﺠﻞ
إلى ﻋام  1980ومﻦ ﺛﻢ ﻓهﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة جﺪاً ﻋﻨﺪما يﺘعلﻖ اﻷمﺮ بالﺘﻄﺒﯿقات الﻤﻨاﺧﯿة .ويلﺰم لﺘعﺪيلﮫ الﺤﺼﻮل ﻋلى
الﺸﻔﺮة والﻤﺪﺧﻼت .وال تُﻨﺘﺞ جﻤﯿع الﻨﻄاﻗات الﺰمﻨﯿة مﻦ أجﻞ مﺨﺮجات الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل )(SPI
والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري لﺮﻃﻮبة الﺘﺮبة.
الﻤﻮارد :الﻤﺆلﻔات تﺸﺮح العﻤلﯿة بﺸﻜﻞ جﯿﺪ ،وتﺘاح بﺴهﻮلة ﻋلى اﻹنﺘﺮنﺖ مﻮارد وﺧﺮاﺋﻂ،

http://drought.eng.

./uci.edu

الﻤﺮجﻊHao, Z. and A. AghaKouchak, 2013: Multivariate Standardized Drought Index: a multi-index :
.parametric approach for drought analysis. Advances in Water Resources, 57:12–18
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اسﻢ الﺮﻗﻢ الﻘﯿاسﻲ :بﺮنامج مﺮاﻗﺒة الﺠفاف ﻓﻲ الﻮالﯾات الﻤﺘﺤﺪة
سهﻮلة

االسﺘﺨﺪام:

41

).(USDM

أﺧﻀﺮ.

الﺨﺼاﺋﺺ :يﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮيقة الﺘﺮتﯿﺐ الﻤﺌﯿﻨﻲ الﺘﻲ يﻤﻜﻦ ﻓﻲ إﻃارھا مقارنة اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة والﻤﺆﺷﺮات الﻨاجﻤة
ﻋﻦ ﺳﺠﻼت للﻔﺘﺮات الﻤﺨﺘلﻔة بﺸﻜﻞ مﺘﻜاﻓﺊ .ولﮫ مقﯿاس مﻦ ﺧﻤﺴة مﺴﺘﻮيات للﺸﺪة ،تﺒﺪأ مﻦ اﻷﺣﻮال الﺠاﻓة بﺸﻜﻞ
ً
ووصﻮال إلى أﺣﻮال الﺠﻔاف االﺳﺘﺜﻨاﺋﻲ الﺘﻲ تﺤﺪث
ﻏﯿﺮ معﺘاد الﺘﻲ تﺤﺪث ﻛﻞ ﺛﻼث إلى ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات تقﺮيﺒاً،
مﺮة تقﺮيﺒاً ﻛﻞ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋاماً .وھﻮ مﺮن مﻦ ﺣﯿﺚ إمﻜانﯿة اﺳﺘﺨﺪام أي ﻋﺪد مﻦ الﻤﺪﺧﻼت  ،ويﺘﺴﻢ بﻤﺴﺘﻮى مﻦ
الﺬاتﯿة تﺘﯿﺢ إدراج آﺛار ﻏﯿﺮ مﺮتﺒﻄة بالﺠﻔاف ﻓﻲ الﺘﺤلﯿﻞ.
ً
وأصﻼ ،ﻛانﺖ تُﺴﺘﺨﺪم بﻀع مﺪﺧﻼت ﻓقﻂ؛
بارامﺘﺮات الﻤﺪخﻼت :مﺮن ،لعﺪم وجﻮد أﻋﺪاد مﺤﺪدة للﻤﺆﺷﺮات.
ً
وﺣالﯿاً يﻨﻄﻮي تﻜﻮيﻦ ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻋلى تﺤلﯿﻞ ما يﺘﺮاوح مﻦ  40إلى  50مﺪﺧﻼ .واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف،
ورﻃﻮبة الﺘﺮبة ،والﻤﺪﺧﻼت الهﯿﺪرولﻮجﯿة ،والﻤﺪﺧﻼت الﻤﻨاﺧﯿة ،والﻤﺪﺧﻼت الﻤﻨﻤﺬجة ،والﻤﺪﺧﻼت الﻤﺴﺘﺸعﺮة
ﻋﻦ بُعﺪ تُﺪرج جﻤﯿعها ﻓﻲ الﺘﺤلﯿﻞ .وﻋﻨﺪ إﻋﺪاد مﺆﺷﺮات جﺪيﺪة ،يﻜﻮن ھﺬا الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ مﺮناً بﺪرجة تﻜﻔﻲ
ﻹدراجها أيﻀاً ﻓﯿﮫ.

COMPOSITE OR MODELLED

اﻷﺻﻞ :أﻋﺪه  Svobodaوآﺧﺮون ﻓﻲ أواﺧﺮ تﺴعﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ ﻛﺘﺤلﯿﻞ ﻷﺣﻮال الﺠﻔاف باﺳﺘﺨﺪام نﺘاﺋﺞ
مﺆﺷﺮات ومﺪﺧﻼت ﻛﺜﯿﺮة واﺳﺘﻨاداً إلى مقارنة الﺒﯿانات الﺤالﯿة باﻷﺣﻮال الﺘاريﺨﯿة .وﻛان ھﺬا العﻤﻞ ھﻮ أول نهﺞ
ّ
’مﺮﻛﺐ‘ تﺸﻐﯿلﻲ يﻄﺒّﻖ ﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.

الﺘﻄﺒﯿﻘات :مﺜالﻲ لﻤﺮاﻗﺒة ﺣاالت الﺠﻔاف ذات اﻵﺛار الﻜﺜﯿﺮة ال ﺳﯿﻤا ﻋلى الﺰراﻋة والﻤﻮارد الﻤاﺋﯿة ﺧﻼل جﻤﯿع
الﻤﻮاﺳﻢ وﻋلى نﻄاق جﻤﯿع الﻨُﻈﻢ الﻤﻨاﺧﯿة .وھﻮ ناتﺞ أﺳﺒﻮﻋﻲ ،ولﻜﻦ مﻦ الﻤﻤﻜﻦ أيﻀاً تعﺪيلﮫ مﻦ أجﻞ الﺘﺤلﯿﻼت
الﺸهﺮية.
مﻜامﻦ الﻘﻮة :يﺴﺘﺨﺪم أرﻗاماً ﻗﯿاﺳﯿة ومﺆﺷﺮات ﻛﺜﯿﺮة ،مﻤا يﺠعﻞ الﻨﺘاﺋﺞ الﻨهاﺋﯿة أﻗﻮى .وھﻮ مﺮن بﺤﯿﺚ يلﺒﻲ
اﺣﺘﯿاجات مﺨﺘلﻒ الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ .وﻗﺪ ﻛان مﺒﺘﻜﺮاً ﻓﻲ الﻄﺮيقة الﺘﻲ ﺣﺪد بها الﺠﻔاف وصﻨّﻒ درجات ﺷﺪتﮫ ،ولﺪيﮫ
القﺪرة ﻋلى تﺤلﯿﻞ بﯿانات مﻦ نﻄاﻗات زمﻨﯿة ﺷﺘى باﺳﺘﺨﺪام مﻨهﺠﯿة الﺘﺮتﯿﺐ الﻤﺌﯿﻨﻲ.
مﻮاﻃﻦ الﻀﻌﻒ :تلﺰم بﯿانات تﺸﻐﯿلﯿة ،ﻷن معﻈﻢ الﻤﺪﺧﻼت الﺤالﯿة ﺳﺘﻮﻓﺮ أﻓﻀﻞ الﻨﺘاﺋﺞ ﻋﻨﺪ إجﺮاﺀ الﺘﺤلﯿﻞ .وﻓﻲ
ﺣالة تﻮاﻓﺮ بﻀعة مﺪﺧﻼت ﻓقﻂ ،يﺼﺒﺢ تﺤلﯿﻞ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ) (USDMأﺿعﻒ ،ولﻜﻨﮫ يﻈﻞ ﻗابﻼ للﺘﻄﺒﯿﻖ.
الﻤﻮارد :يﺮد ﺷﺮح جﯿﺪ للﻤﻨهﺠﯿة ﻓﻲ الﻤﺆلﻔات وﻋلى اﻹنﺘﺮنﺖ،

./http://droughtmonitor.unl.edu

الﻤﺮجﻊSvoboda, M., D. Lecomte, M. Hayes, R. Heim, K. Gleason, J. Angel, B. Rippey, R. Tinker, :
M. Palecki, D. Stooksbury, D. Miskus and S. Stephens, 2002: The drought monitor. Bulletin of the
.American Meteorological Society, 83(8):1181–1190

الﻤﺮكﺒة أو
الﻤﻨﻤﺬجة

دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف
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الﺘﺬﯾﯿﻞ :نﺘاﺋج االسﺘﻘﺼاﺀ
تﺮﺳﻞ لﺠﻨة اﻷرصاد الﺠﻮية الﺰراﻋﯿة الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ) ،(WMOﻛﻞ أربع ﺳﻨﻮات ،ﻃلﺒاً
إلى الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ) (NMHSsلﻤﻞﺀ اﺳﺘقﺼاﺀ ﻋﻦ الﺘقاريﺮ الﻤﺮﺣلﯿة الﻮﻃﻨﯿة
ﻓﻲ مﺠال اﻷرصاد الﺠﻮية الﺰراﻋﯿة .وﻓﻲ أﺣﺪث اﺳﺘقﺼاﺀ )ُ ،(2014-2010ﻃلﺐ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﺳﺌلة مﻦ تلﻚ الﻤﺮاﻓﻖ
أن تﺬﻛﺮ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﺤالﯿة للﺠﻔاف الﻤﺴﺘﺨﺪمة ﻓﻲ الﻤﺮﻓﻖ و/أو الﺒلﺪ /اﻹﻗلﯿﻢ .ويقﺪم الﺠﺪول  2ﻗاﺋﻤة أولﯿة
باﻷرﻗام اﻷﺳاﺳﯿة للﺠﻔاف اﺳﺘﻨاداً إلى االﺳﺘقﺼاﺀ .ويﺮجى مﻼﺣﻈة أن ھﺬه القاﺋﻤة لﯿﺴﺖ ﺷاملة لﺠﻤﯿع اﻷرﻗام
القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف الﻤﺴﺘﺨﺪمة ،ولﻜﻨها تﺼﻮّر بﺸﻜﻞ جﯿﺪ ما يﺠﺮي اﺳﺘﺨﺪامﮫ ﺣالﯿاً و/أو ما ھﻮ مﺘاح ﺣالﯿاً .وﻗﺪ ﻛانﺖ
تﻮجﯿهات االﺳﺘقﺼاﺀ ﻋلى وجﮫ الﺪﻗة ھﻲ” :يﺮجى ِذﻛﺮ اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﺨﻤﺴة للﺠﻔاف اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاماً ﻓﻲ
مﺮﻓقﻜﻢ“.
الﺠﺪول  - 2ﻗاﺋﻤة أولﯿة باﻷرﻗام الﻘﯿاسﯿة لﻠﺠفاف تﺴﺘﻨﺪ إلﻰ االسﺘﻘﺼاﺀ
الﺒلﺪ /اﻹﻗلﯿﻢ

مﺆﺷﺮات الﺠﻔاف

اﻷرجﻨﺘﯿﻦ

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﺨﻤﯿﺴات؛ والﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة للﺘﺮبة؛ واﺣﺘﻤال الﺤﺪوث؛
والﻔﺘﺮة القﺼﻮى ﻷيام ﻋﺪم الهﻄﻮل
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والقﯿﻢ العﺸﺮية لﺴقﻮط اﻷمﻄار

بﯿﻼروس

نﻤاذج إنﺘاجﯿة الﻤﺤاصﯿﻞ الﺰراﻋﯿة؛ ورﻗﻢ  Shashkoالقﯿاﺳﻲ للﺮﻃﻮبة؛ ومقﯿاس
للﺮﻃﻮبة؛ واﺣﺘﯿاﻃﯿات الﺮﻃﻮبة ﻓﻲ الﺘﺮبة؛ وﻋﺪد اﻷيام ﻓﻲ الﺸهﺮ الﺘﻲ تﻮجﺪ ﻓﯿها رﻃﻮبة
نﺴﺒﯿة تﺒلﻎ ≥ 30%

بلﺠﯿﻜا
بلﯿﺰ

جﻔاف اﻷﺣﻮال الﺠﻮية؛ وﻋﺠﺰ الهﻄﻮل
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل

الﺒﻮﺳﻨة والهﺮﺳﻚ

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﻤُعامﻞ الﻤاﺋﻲ  -الﺤﺮاري ) (Selyaninov؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
للقﺤﻮلة؛ ورﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف؛ والﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية للهﻄﻮل الﻤعﺘاد؛ والﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ
الﻤﺮجعﻲ؛ والﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة ﻓﻲ الﺘﺮبة.
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ ورﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري
للﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺮﻃﻮبة الﻤﺤاصﯿﻞ؛ والقﯿﻢ العﺸﺮية والﺨﻤﯿﺴات؛ واﻷرﻗام
القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف الﺨاصة بﻤﺤاصﯿﻞ معﯿﻨة
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺮﻃﻮبة الﺘﺮبة؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للقﺤﻮلة؛ ورﻗﻢ  Thornthwaiteالقﯿاﺳﻲ؛ والﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ للهﻄﻮل؛ ورﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف؛ ومعا ِمﻞ  Selyaninovالﻤاﺋﻲ  -الﺤﺮاري
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﺳﺘﺠابة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ للﺠﻔاف؛ وﺣﯿﺪ
الهﻄﻮل؛ ورﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف؛ واﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﻤﻮﺣﺪة الﻤﺴﺘﺨﺪمة ﻓﻲ نﻤﻮذج
االﺧﺘﺒار
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﺪ الﻔﺮق للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ؛ والﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية
للهﻄﻮل الﻤعﺘاد
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لعﺠﺰ مﯿاه الﻤﺤاصﯿﻞ؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺮﻃﻮبة الﺘﺮبة؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للهﻄﻮل
ﻏﯿﺮ الﻤعﺘاد
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺘلﺒﯿة االﺣﺘﯿاجات إلى الﻤﯿاه؛ والﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة

ﻛﺮواتﯿا

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ ومﺮاﻗﺒة اﻷﺣﻮال الﺠاﻓة /الﺮﻃﺒة والﺘﻨﺒﺆ بها ﻗﺒﻞ ﺳﺒعة أيام؛
والهﻄﻮل الﺘﺮاﻛﻤﻲ؛ ورﺳﻢ  Walterالﺒﯿانﻲ؛ وﺷﺬوذ درجة الﺤﺮارة والهﻄﻮل الﺸهﺮيﯿﻦ
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ ورﻗﻢ  Bhalme-Mooleyلﺸﺪة الﺠﻔاف
جﻔاف اﻷﺣﻮال الﺠﻮية الﺰراﻋﯿة؛ ونﻤﺬجة الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ الﻔعلﻲ والﻤﺤﺘﻤﻞ ورﻃﻮبة الﺘﺮبة
باﺳﺘﺨﺪام نﻤﻮذج تﺸﻐﯿلﻲ للﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة؛ والﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة الﻤﻨاﺧﯿة؛ والﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية للهﻄﻮل
ً
مقارنة بالقﯿﻤة الﻤعﺘادة؛ والﻤقايﯿﺲ الهﯿﺪرولﻮجﯿة ) ً
مﺜﻼ ،مﺴﺘﻮيات تﺪﻓﻖ الﻤﺠاري الﻤاﺋﯿة
ومﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه(
الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية للهﻄﻮل الﻤعﺘاد

الﻨﻤﺴا

الﺒﺮازيﻞ
بلﻐاريا
ﻛﻨﺪا
ﺷﯿلﻲ
الﺼﯿﻦ
ﻛﻮت ديﻔﻮار

ﻗﺒﺮص
الﺠﻤهﻮرية الﺘﺸﯿﻜﯿة

جﻤهﻮرية الﻜﻮنﻐﻮ
الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة
الﺠﻤهﻮرية الﺪومﯿﻨﯿﻜﯿة
ألﻤانﯿا

Protserova

الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري لﺪرجة الﺤﺮارة؛ والﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة
الﻤﻨاﺧﯿة؛ ورﻃﻮبة الﺘﺮبة معﺒﺮاً ﻋﻨها ﻛﻤﯿاه مﺘاﺣة للﻨﺒاتات بﺴعة ﺣقلﯿة ﻋلى أﻋﻤاق مﺨﺘلﻔة

دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف
الﯿﻮنان
ھﻮنﻎ ﻛﻮنﻎ ،الﺼﯿﻦ
جﻤهﻮرية إيﺮان
اﻹﺳﻼمﯿة
إﺳﺮاﺋﯿﻞ
جامايﻜا
اﻷردن
ﻛازاﺧﺴﺘان
لﯿﺒﯿا
لﯿﺘﻮانﯿا
نﯿﻮزيلﻨﺪا
باﻛﺴﺘان
بﯿﺮو
اﻹتﺤاد الﺮوﺳﻲ

ﺳلﻮﻓﯿﻨﯿا
إﺳﺒانﯿا
ﺳﺮي النﻜا
ﺳﻮيﺴﺮا
تايلﻨﺪ
جﻤهﻮرية مقﺪونﯿا
الﯿﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿة الﺴابقة
تﺮيﻨﯿﺪاد وتﻮباﻏﻮ
تﺮﻛﯿا
أوﻛﺮانﯿا
جﻤهﻮرية تﻨـﺰانﯿا
الﻤﺘﺤﺪة
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
اﻷمﺮيﻜﯿة
أوزبﻜﺴﺘان
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الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ ورﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف
الﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ؛ ورﻗﻢ  Palfaiالقﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل
يُﺤﺴﺐ يﻮمﯿاً :الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف الﻔعلﻲ ،والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للقﺤﻮلة ،والقﯿﻢ العﺸﺮية ،والﻨﺴﺒة
الﻤﺌﻮية للهﻄﻮل الﻤعﺘاد؛ ويُﺤﺴﺐ أﺳﺒﻮﻋﯿاً :الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻷﺣﻮال درجة الﺤﺮارة ،والﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ ﻷﺣﻮال الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ،والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺼﺤة الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ؛ ويُﺤﺴﺐ ﺷهﺮياً :الﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل ،والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﺠﻔاف الﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ ونﺴﺒة مﺘﻮﺳﻄات الهﻄﻮل
ً
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية لﻤﺘﻮﺳﻂ  30ﻋاما ﻋلى مﺪى ﺷهﺮيﻦ
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للقﺤﻮلة
مُعامﻞ  Selyaninovالهﯿﺪرولﻮجﻲ  -الﺤﺮاري ،والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل
مُعامﻞ  Selyaninovالهﯿﺪرولﻮجﻲ  -الﺤﺮاري؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل
أيام ﻋﺠﺰ رﻃﻮبة الﺘﺮبة؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ وﻋﻤﻖ ﻋﺠﺰ الﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ
الﻤﺤﺘﻤﻞ؛ واﻷرﻗام العﺸﺮية لﺴقﻮط اﻷمﻄار وﺷﺬوذه؛ والﺘقﯿﯿﻤات الﻤﻜانﯿة للﺠﻔاف
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية للﻤعﺘاد؛ والﺤﯿﺪ ﻋﻦ الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية؛ والﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ الﻤﻮﺣﱢ ﺪ الﻔﺮق للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ؛ ودرجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﯿابﺴة
رﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري
للﺴﯿﺢ؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ للهﻄﻮل
نﺴﺒة الهﻄﻮل الﺸهﺮي إلى مﺠﻤﻮع درجات الﺤﺮارة؛ ونﺴﺒة الهﻄﻮل إلى الﻤﺘﻮﺳﻂ الﺴﻨﻮي
لعﺠﺰ رﻃﻮبة الهﻮاﺀ؛ ونﺴﺒة تﺨﺰيﻦ الﻤﯿاه الﺰيﺘﯿة للﻔﺘﺮة إلى مﺠﻤﻮع ﻋﺠﺰ رﻃﻮبة الهﻮاﺀ لﻨﻔﺲ
الﻔﺘﺮة )مﻀﺮوبة ﻓﻲ (0.375؛ وﻋﺪد اﻷيام الﺘﻲ تقﻞ ﻓﯿها الﺮﻃﻮبة الﻨﺴﺒﯿة للهﻮاﺀ ﻋﻦ 30%؛
وﻋﺪد اﻷيام الﺘﻲ تﺘﺠاوز ﻓﯿها درجة الﺤﺮارة العﻈﻤى للهﻮاﺀ  25درجة مﺌﻮية؛ ومﺴﺘﻮدﻋات
مﯿاه رﻃﻮبة الﺘﺮبة ﻋﻨﺪ ﻃﺒقات الﺘﺮبة الﺘﻲ تﻮجﺪ ﻋلى ﻋﻤﻖ يﺘﺮاوح مﻦ  0إلى  20ﺳﻢ؛ و  0إلى
 50ﺳﻢ و  0إلى  100ﺳﻢ؛ ومﺠﻤﻮع أﺣﻮال الﻄقﺲ الﺸاذة؛ وانﺤﺮاﻓات مﺘﻮﺳﻂ درجة ﺣﺮارة
الهﻮاﺀ؛ وانﺤﺮاف مﺠﻤﻮع الهﻄﻮل ومﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه ﻓﻲ ﻃﺒقة الﺘﺮبة الﺘﻲ تقع ﻋلى ﻋﻤﻖ مﺘﺮ
واﺣﺪ ﻋﻦ الﻤعﺘاد
ﺷﺬوذ الهﻄﻮل؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﻤﻮازنة الﻤاﺋﯿة الﺘﺮاﻛﻤﯿة لﻸﺣﻮال
الﺠﻮية؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻹجهاد الﺠﻔاف العقﺪي؛ وتعاﻗﺐ أيام جﻔاف
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﻤﺤﺘﻮى الﻤاﺋﻲ للﺘﺮبة )الﻤﯿاه الﻤﺘاﺣة مﺤﺴﻮبة بﻨﺴﺒة مﺌﻮية
مﻦ ﺳعة مﯿاه الﺘﺮبة مﻦ ﺧﻼل نﻤﻮذج مﻮازنة ماﺋﯿة للﺘﺮبة(
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للﺘﺒﺨﺮ الﻨﺘﺤﻲ للهﻄﻮل؛ وﺷﺬوذ
الهﻄﻮل؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤﺮجعﻲ الﺰراﻋﻲ للﺠﻔاف
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﺮﻃﻮبة الﻤﺘاﺣة؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والقﯿﻢ العﺸﺮية؛ ورﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف؛ والﺮﻗﻢ
القﯿاﺳﻲ للقﺤﻮلة؛ ورﻗﻢ  Langالقﯿاﺳﻲ
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ وأرﻗام بالﻤﺮ القﯿاﺳﯿة للﺠﻔاف
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية للهﻄﻮل الﻤعﺘاد؛ ورﻗﻢ بالﻤﺮ
القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف
مُعامﻞ  Selyaninovالهﯿﺪرولﻮجﻲ  -الﺤﺮاري؛ ومعا ِمﻞ  Protserovﻹمﺪادات الﺮﻃﻮبة؛ ورﻗﻢ
 Pedالقﯿاﺳﻲ للقﺤﻮلة؛ ورﻗﻢ  Bagrovالقﯿاﺳﻲ ﻹنﺘاجﯿة اﻷﺣﻮال الﺠﻮية؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ
الﻤعﯿاري للهﻄﻮل
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ والﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية للهﻄﻮل الﻤعﺘاد
الﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ الﻤعﯿاري للهﻄﻮل؛ ورﻗﻢ بالﻤﺮ القﯿاﺳﻲ لﺸﺪة الﺠﻔاف؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ لﺮﻃﻮبة
الﻤﺤاصﯿﻞ؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ ﻹمﺪادات الﻤﯿاه الﺴﻄﺤﯿة؛ والﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية للهﻄﻮل الﻤعﺘاد
ﻋﺪد اﻷيام الﺘﻲ تﺘﺠاوز ﻓﯿها درجات الﺤﺮارة  40درجة مﺌﻮية؛ والﺮﻗﻢ القﯿاﺳﻲ للقﺤﻮلة )ﻛﻤﯿة
الهﻄﻮل الﺴﻨﻮية ،مﻢ/ﺳﻨة(؛ وتﻮﻓﯿﺮ الﺴﯿﺢ الﻤاﺋﻲ أﺛﻨاﺀ مﻮﺳﻢ الﺰرع )نﯿﺴان/أبﺮيﻞ  -أيلﻮل/
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(؛ وتﺮاﻛﻢ الﺜلﻮج؛ وﺣﺪوث انﺨﻔاض ﻓﻲ رﻃﻮبة الﺘﺮبة يﺼﻞ إلى  4مﻢ أو أﻗﻞ مﻦ ذلﻚ
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بﺮنامﺞ اﻹدارة الﻤﺘﻜاملة للﺠﻔاف ) (IDMPأﻃلقﺘﮫ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ) (WMOوالﺸﺮاﻛة العالﻤﯿة للﻤﯿاه ) (GWPﻓﻲ
االجﺘﻤاع الﺮﻓﯿع الﻤﺴﺘﻮى بﺸﺄن الﺴﯿاﺳات الﻮﻃﻨﯿة للﺠﻔاف الﺬي ﻋُ قﺪ ﻓﻲ آذار/مارس  .2013ويعﻤﻞ الﺒﺮنامﺞ مع ﻃاﺋﻔة واﺳعة
مﻦ الﺸﺮﻛاﺀ بهﺪف دﻋﻢ أصﺤاب الﻤﺼلﺤة ﻋلى جﻤﯿع الﻤﺴﺘﻮيات .ويﺰوّد الﺒﺮنامﺞ ) (IDMPﺷﺮﻛاﺀه بﺘﻮجﯿهات بﺸﺄن الﺴﯿاﺳات
واﻹدارة مﻦ ﺧﻼل إنﺘاج معلﻮمات ﻋلﻤﯿة بﻄﺮيقة مﻨﺴقة ﻋالﻤﯿاً وتقاﺳﻢ أﻓﻀﻞ الﻤﻤارﺳات والﻤعﺮﻓة بﺸﺄن اﻹدارة الﻤﺘﻜاملة
للﺠﻔاف .وھﻮ يﺴاھﻢ ﻓﻲ اﻹﻃار العالﻤﻲ للﺨﺪمات الﻤﻨاﺧﯿة ) ،(GFCSال ﺳﯿﻤا ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻤﺠاالت اﻷولﻮية لﻺﻃار الﻤﺘﻤﺜلة ﻓﻲ
الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ،والﻤﯿاه والﺰراﻋة ،واﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ .وھﻮ يﺴعى بالﺬات إلى دﻋﻢ اﻷﻗالﯿﻢ والﺒلﺪان ﻓﻲ وﺿع ﺳﯿاﺳات
بﺸﺄن الﺠﻔاف تﺘﺴﻢ بﻄابع اﺳﺘﺒاﻗﻲ أﻛﺒﺮ وﻓﻲ اﺳﺘﺤﺪاث آلﯿات أﻗﺪر ﻋلى الﺘﻨﺒﺆ .ويﻤﺜﻞ ھﺬا الﺪلﯿﻞ مﺴاھﻤة ﻓﻲ تﺤقﯿﻖ ھﺬا الهﺪف.
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