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 چکيده

مشوکال    که بسیاری از کشورها را تحت تأثیر خوود رورار داده ب با ور بوربز     ترین بالی طبیعی مهم لیپدیده خشکسا

های اصوههان،  سالی در استاننمایه خشک 8یی اپژبهش بررسی کار شده است. هدف ب... ارتصادی، اجتما ی ازجملهبسیاری 

سواله   30های ماهانوه ب سواهنه بوارش طوی دبره     ز دادهکرمان ب یزد ب انتخاب بهترین نمایه است. بدین منظور، با استهاده ا

سالی در تعیین خشک هدرت هر نمای ،ناسی مرکز ایرانایستگاه هواش 20سالی در نمایه خشک 8ب با استهاده از  (2014-1985)

س بور اسوا  ترین سال طی دبره آماری ب برای خشک ARC GIS 3/9افزار بندی نیز در نرمموردبررسی ررارگرفته است. پهنه

ن قوار تها در مقیاس ماهانه ب سواهنه از سون ه کارآمود    بهترین نمایه انتخابی صور  گرفته است. برای انتخاب بهترین نمایه

در مقیواس  نتوای    شده اسوت. بور اسواس    ستهادههای منطقه اسالی بسیارشدید در ایستگاهسال بروع کمینه بارندگی با خشک

 ب شووند هوای صوهر مواجوه موی    با داده بارانهای کمسالی حتی در ماههه جهت پایش خشکما 12ب  SPI 6ماهانه تنها نمایه 

 DIب  RAIهوای  س ساهنه نمایوه در مقیا سالی نیستند.عین شرایط بارعی خشکرادر به ت DI  ب RAIهای استاتیک مثل نمایه

    ه نووان بهتورین نمایوه شوناخت    ب بوه  داده شودید نشوان  سوالی بسیار ال کمینه بارندگی را مطابق با خشکس ،هادر تمام ایستگاه

یی قایسوه کوارا  مرا در کل منطقه موردمطالعوه نودارد. در    سالیتوانایی تعیین شد  خشک (نیچه) ترین نمایهند. ضعیفاهشد

 ،د ایسوتگاه در چنو  SPI نمایوه  داده ب ا در تمام منطقه نشانشدید رسالی بسیاررخداد خشک ،RAI نمایه ، SPIب  RAIنمایه 

 .نداشت ساله در منطقه ایران مرکزی 30طی دبره  را شدیدسالی بسیارنمایش رده خشک توان
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  RAIسالی، نمایه بندی، خشکن مرکزی، بارندگی، پهنهایرا واژگان: کليد

 مقدمه

ینکه ممکن ختلهی درباره اهای مبینیب پیش شودمیی کمیاب محسوب در خابرمیانه آب منبع

 آمیوز من ور شوود بجوود دارد    هوای خشوونت  رسی به آب به درگیوری ر دستها بر ساست تنش

(Myres,2001). Kaldor م دارد ، ارتباطی مسوتقی داند که با مناز ه ب درگیریآب را منبعی می

شکی مثل خصوص در مناطق ختی در شرایط تغییرا  ارلیمی ب بهربد چنین ارتباطاانتظار می ب

بد توا  رموی  ،. ایران کنونی در بسوتر تغییورا  ارلیموی   خابرمیانه ب آسیای مرکزی، تقویت شوند

ا ب هشوهر بیوژه کوالن  سیخته نقاط شهری بهگهای اجتما ی )مهاجر  ب رشد ل امشاهد بحران

ر هوای مختلهوی د  مسائل شهری(، بحران سوالمتی )بخوش    دم توانایی دبلت در مدیریت بهینه

گورد،  هوای ریز وفوان آن رخوداد ط  بو  تبوه خشکسالی ب ایران ب کل خابرمیانه با معضل پیچیده 

دید شو ه ایون امور با ور شویوع     کو  باشود میرب ب آلودگی هوا در نقاط شهری رببه گردبخاک

 .باشد های اخیر بوده است(، آلرژیک ب حتی سرطانی در طی سالهای تنهسیبیماری

ان در ای از جمعیت ایربخش  مده ،در بضعیت کنونی اشتغال بیژه اینکهبهبحران ارتصادی ) 

هوای ارتصوادی   بخوش اصولی فعالیوت    ازآن اکهرد ب بخش کشابرزی در معرض تهدید ررار دا

د صونعتی  آب تمرکوز دارد، ارتصوا  های مرکزی ب کم مق سرزمین ایران یعنی در استان ایران در

اجتما ی سرزمین پهنابر ایران  -های سیاسیب حتی بحران رب است(ایران با تهدید بزرگی رببه

هوت توأمین آب   ط ارلیمی متهاب ، در بضوعیت کنوونی، مودیران ارشود کشووری را ج     با شرای

ای جایی بین حوضوه آب ملزم به اجرای سیاست جابهای کمهشهرها ب استاناکثر کالن موردنیاز

هوای  بیوژه گوربه  الگوهای خواص پراکنودگی جمعیتوی بوه     آب کرده که این موض  با توجه به
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های آتوی  د تنش ب مناز ا  سیاسی را در سالخطر ای ا ،هاب های متانی با فرهنگمختلف انس

 .بردباه می

باشود کوه خسوارا  زیوادی بوه زنودگی انسووان ب       از بالیوای طبیعوی موی   خشکسوالی یکوی    

ب زلزلوه   کند ب با دیگر حوواد  طبیعوی از ربیول سویل، طوفوان     های طبیعی بارد میاکوسیستم

ی نسوبتا   تأثیر تدری ی خشکسوالی طوی یوک دبره    ها دری این تهاب هایی دارد.  مدهتهاب 

از طورف   باشود. موی  ع ب خاتمه ب بسعت جغرافیاییطوهنی،  دم امکان تعیین دریق زمان شرب

گمی ایون پدیوده   انی از خشکسالی به پیچیدگی ب سردرربول جهدیگر نبود تعریف دریق ب رابل

ار  اسووت از کوواهش کسووالی  بوو(. در کوول خش1383،62افووزبده اسووت )زارع ب محبوووبی،  

ت ) لی ووانی ب ای کووه لزبمووا  خشووک نیسوو ی بووارش در موودتی معووین در منطقووه هغیرمنتظوور

   گوردد  نگین درازمود  اطوالم موی   کواهش بوارش نسوبت بوه میوا      به ب یا (117، 1390کابیانی،

 (.  25، 1386زاده، )فرج

ها سال ب در برخی  ی زمین ررار داردایران یکی از کشورهایی است که در کمربند بیابانی کره

ها ب پذیرد. با استهاده از شاخصها از ترسالی آسیب میاز خشکسالی ب در بعضی دیگر از سال

هوای پوایش خشکسوالی بوا     شوود سیسوتم  تالش موی  ،متعددی که بجود دارد یابزارهای تحلیل

گر شوود بیوان  هوا اسوتخراج موی   ها طراحی گردند ب اطال واتی کوه از آن  استهاده از این شاخص

 باشد.  ها می ملیا  مقابله با خشکسالی ب زمان شربع آن

اند از: شاخص درصود از  شوند  بار می برده کاربههایی که بیشتر در این خصوص شاخص

 Z(، شواخص  SPI)، شاخص بوارش اسوتاندارد   (EDI)(، شاخص خشکسالی مؤثر PNنرمال )

(CZI( ب شاخص دهک )DIدر تحقیقا  ارلیمی، خشکسالی ی .)    کی از موضوو اتی اسوت کوه

طور مستقیم جوام  را از طریوق  ررارگرفته است، زیرا خشکسالی به موردبررسیطور گسترده به
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تغییرا  در فرابانی یا رابلیت دسترسی به مواد غذایی، مناب  آب ب ذخوایر انورژی تحوت توأثیر     

 (.  127، 1377زیست دارد )کریمی، دهد، همچنین اثرا  مستقیم بر محیطررار می

   توووان بووه چهووار گووربه  مووده هواشناسووی، هیوودربلوژی، کشووابرزی ب   خشکسووالی را مووی

یم نمود. در خشکسالی هواشناسی، کمبود میوزان بارنودگی نسوبت بوه     اجتما ی تقس -ارتصادی

مشوخص، ماننود   شود که کمبودهای بارندگی از یک مقودار  میانگین برای یک منطقه برآبرد می

بررسووی خواهوود بووود. در خشکسووالی  نیووز رابوول ن درازموود هش از میووانگیدرصوودهای کووا

ا دیگور منواب    یهای زیرزمینی ب ای، آبهای ربدخانههیدربلوژیکی، بضعیت درازمد  جریان

کشابرزی، ذخیره رطوبتی خاک در طوول فصول    هایکه در خشکسالیشود. درحالیسی میبرر

هوای فووم در بررسوی    کسوالی ی هور یوک از خش  هوای  لمو  شود. طبیعتا  یافتهرشد بررسی می

  متعوددی  ( مطالعوا 1380از کریموی ب همکواران )   .شودما ی به کار گرفته میاجت -ارتصادی

 ها صور  گرفته است.  تاکنون در مورد خشکسالی

ی آن با استهاده از ضورایب همبسوتگی بوین دب نمایوه بوارش      کی ب همکاران به مطالعهمک  

مانی متعدد پرداختند ب بوه ایون نتی وه رسویدند کوه ایون دب       های زاستاندارد ب پالمر در مقیاس

مواه دارنود کوه در ایون مقیواس       12شاخص حداکثر همبستگی را در مقیاس زمانی نزدیک بوه  

  ماه اسوت  24ب کمترین همبستگی مربوط به مقیاس زمانی  90/0ضریب همبستگی نزدیک به 

.( 1995,233) 
های رطوبوت محصوول   بهتر از نمایه SPIالی پینگی گیربکس معتقد است که نمایه خشکسدب

 . (505 ,2001) دکنمتوسط  مل می زمانی کوچک تا شده، در مقیاسب پالمر اصالح

الی ب تغییرپذیری خشکسو  ( و(2008,1283استرالیا  شابهی نیز توسط امپالسوکا درمطالعا  م

 . (2004,115) ان ام پذیرفته است هوایی آن نیز توسط بوردی ب سوترابآب اثر
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ی انگلیس ب همکاران با استهاده از ربش  کس م ذبر فاصله، نقشه بارندگی ماهانه ب نقشهب

ی توزیو  مکوانی   درصد نرمال متوسط بارندگی ساهنه را ترسیم ب سپس با این اطال ا ، نقشه

   .(2013,130) تهیه کردند 1964-65 سالهرا برای دبره آماری یک SPIشاخص 

آمار بورای تحلیول مکوانی شواخص     های زمینای به ارزیابی ربشر مطالعهغالم ب همکاران د

در ایون آزموایش نشوان     آنهوا  اند. نتای بارش استانداردشده ب شاخص خشکسالی مؤثر پرداخته

بورای تحلیول مکوانی شواخص موؤثر       یمناسوب  بسویار  که ربش کری ینگ  ادی، ربش دهدمی

 .(474 ,2011) باشدخشکسالی می

( SDI) با استهاده از شاخص هیدربلوژیکی به ارزیابی خشکسالی هیدربلوژیکی طبری اردام 

هوا از  نشوان داد کوه تقریبوا  تموام ایسوتگاه      ایران کرد که نتای  حاصل از تحقیوق غرب در شمال

 . (2013,137) برندخشکسالی شدید رن  می

در شومال   نرمالبتحلیل شد  خشکسالی هیدربلوژیکی با درصد شاخص نیکبخت به ت زیه

نشوان داد کوه شودیدترین خشکسوالی هیودربلوژیکی در       غرب ایران پرداخت که نتای  تحقیق

داده اسوت ب شود  خشکسوالی    رخ 2001-2002ب  1999-2000ها در سالهای تمامی ایستگاه

  یافتووه اسووتسووال گذشووته افووزایش  34در طووول  PNIشوواخص  هیوودربلوژیکی بوور اسوواس 

(2013,565). 
های خشکسالی هواشناسوی را موردبررسوی رورار داده ب    ( نمایه1382،79) خلیلی ب بذرافشان

( SIAP) ب نمایه معیار بارنودگی سواهنه   ((DPIهای بارندگی های دهکنتی ه گرفتند که نمایه

 شکسالی هواشناسی در ایران دارد.بهترین کاربرد را برای ارزیابی خ

شواخص خشکسوالی ارلیموی ب تعیوین     ای به ارزیوابی چنود   ( در مطالعه1386مقدم )انصافی 

ب  SPIی نمک پرداخت. نتای  نشان داد که شواخص  ی دریاچهترین شاخص در حوضهمناسب
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رصود نرموال در جایگواه    در جایگاه دبم ب شاخص د ZSIها در جایگاه نخست، شاخص دهک

 گیرد.سوم ررار می

    سووتهاده از هووای شهرسووتان سووقز بووا ا( بووه پووایش خشکسووالی1391حسووینی ب همکوواران ) 

رک ، میوانگین متحو  (Z)توزی  اسوتاندارد   ،(DI)ها ، دهک(PNPI) های درصد از نرمالشاخص

(MA) هوای بارنودگی   ، تهاضل درصدی بارش ب ناهن واری(RAI)،  سواله   30ری در دبره آموا

شدید خشکسالی شدید ب بسیاراز بررسی آنان نشان داد  نتای  حاصل( پرداختند. 2010-1981)

د درصو  63دبره آماری موردبررسی در منطقه ربی نداده است ب خشکسالی ضعیف با در طول 

گیرنود ب معمووه    هوای منطقوه را در برموی   بیشتر خشکسالی درصد، 37ب خشکسالی متوسط با 

 تدابم یک تا دبساله دارند.

های خشکسالی هواشناسوی در  ( به بررسی  ملکرد شاخص1391،141ناصرزاده ب احمدی ) 

بندی آن در استان روزبین پرداختنود. نتوای  حواکی از آن اسوت کوه       خشکسالی ب پهنه ارزیابی

لکورد بهتوری   ب شاخص بارندگی استانداردشده در نشان دادن خشکسالی شدید،  م zشاخص 

ها با توجه به  ملکورد مناسوب در مشوخص کوردن خشکسوالی      دهک دارند. همچنین شاخص

 باشد.  کسالی شدید میشدید، دارای اندکی مبالغه در نمایش خش

، SPI ،PNI، DI)هوای  با شواخص  بندی خشکسالی( به پهنه1392،35بند ب همکاران )صالح

CZI ،ZSI) هوای ایون   در استان خوزستان پرداختند. نتای  نشان داد ضرایب همبستگی ایستگاه

 د. ها بودنترین سالخشک 2010ب  1995های سال دارند ب یاستان، مقادیر نسبتا  باهی

  خشکسوالی در اسوتان   بنودی شود  های پهنوه ( به بررسی کارایی ربش1392،81راد )بهشتی

 ب. نتای  نشان داد که ربش کری ینگ از سه ربش کری ینوگ، کوکرکری ینوگ   کرمان پرداخت

هوا در  سوالی ار است. همچنین شودیدترین خشک تری برخوردمعکوس فاصله از  ملکرد مناسب

 اتهام افتاده است.   1384 ب 1381، 1379، 1372، 1367های سال
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هوای هیودربلوژیکی ب ارلیموی    ( به تحلیل ارتباط خشکسالی1392،733بربغنی ب همکاران )

پرداختند. نتوای  حواکی از آن اسوت کوه      SPIب  SWIهای دشت سبزبار با استهاده از شاخص

ب فرابانوی   ترین شود  کند ب بیشاز نظم خاصی تبعیت نمی خشکسالی ارلیمی ب هیدربلوژیکی

برخوردار خشکسالی در غرب دشت سبزبار بوده است. شرم دشت از شرایط نرمال ب ترسالی 

 افتد.لوژیکی با یک سال تأخیر نسبت به خشکسالی ارلیمی اتهام میبوده ب خشکسالی هیدرب

هوای  هوای بارنودگی ب شواخص   با استهاده از ربش تحلیول داده  (1393حسینی ب همکاران ) 

 (SPI)بارش اسوتاندارد   ،(Z score )توزی  استاندارد  (،DIها )دهک (،PNPI)ال درصد از نرم

سواله   21در دبره آمواری   های شهرستان مریووان خشکسالی (،RAI) بارندگیهای ناهن اری ب

موردبررسی رراردادند. نتای  حاصول نشوان داد کوه ربنود بوارش سواهنه بوا        را ( 2012-1992)

ده ربند کاهشی نسبتا  شدید در منطقوه بوو   ی ب پولی نومیال یکاستهاده از ربش رگرسیون خط

بوار در طوول دبره آمواری     زیواد ب شودید فقوط یوک    های بوا شود  خیلوی   است ب خشکسالی

درصوود  80داده اسووت ب حوودبد ربی (1999ب  2008هووای )موردبررسووی بووه ترتیووب در سووال

تدابم خشکسالی نیز مربوط به اند. بیشترین خشکسالی منطقه نیز در حد ضعیف ب متوسط بوده

بوده است. با  بارش کمتر از میانگین بلندمد  ،سال اخیر 6( یعنی حدبد 2012تا  2007دبره )

های ای با استهاده از شاخصشده تاکنون کاری گسترده ب در مقیاس منطقهتوجه به پیشینه اشاره

هودف ایون تحقیوق را     مختلف ب در رالب تحلیل زمانی ب مکانی ب تعیین بهترین شواخص کوه  

ی یک الگوی باکوابی  رب این پژبهش سعی در ارائهدهد صور  نگرفته است. ازاینتشکیل می

شد  ب مود  خشکسوالی ب تحلیول زموانی ب مکوانی آن بورای شناسوایی منواطق حسواس ب          

 موردمطالعه در مقابل خشکسالی دارد. پذیر مناطقآسیب

 منطقه موردمطالعه
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ل درجوه طوو   59.5توا   49درجه  رض شمالی ب  34تا  25ی حدبدهمنطقه ایران مرکزی در م

یابوانی  ب. این ناحیه بخش بسیعی از سرزمین ایران شامل مناطق کویری ب است شده شرری بار 

شود. این منطقه های کرمان، یزد ب اصههان را شامل میگیرد که استانرکز کشور را در برمیدر م

ب  بیجنوو  خراسوان هرمزگان، از شورم بوه اسوتان    به استان  از شمال به استان سمنان، از جنوب

ه شود. مورعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعیلویه ب فارس ختم میزاهدان ب از غرب نیز به کهگ

 شده است.نشان داده 1در شکل 

 
 های منطقه موردمطالعه. موقعیت جغرافیایی ایستگاه1 شماره شکل

 هاها و روشداده

ایسوتگاه   20( ب در 1985-2014سال اخیر ) 30تحقیق ابتدا آمار بارش ربزانه  برای ان ام این

از سازمان هواشناسی کشور اخوذ گردیود. سوپس در     ،های کرمان، یزد ب اصههانبار  در استان

های آماری، دب ربش آزمون منحنی جرم مضا ف ب آزمون توالی بررسی درستی ب همگنی داده

شده است. جهت بازسازی نووارص   های منطقه ا مالر کلیه ایستگاهاستهاده ررارگرفته ب د مورد

ها های موجود در اطراف ایستگاه نارص، همبستگی بین ایستگاهآماری با استهاده از آمار ایستگاه

هایی که دارای شرایط جغرافیوایی ب ارلیموی یکسوان بوا     ب ربش نسبت نرمال )انتخاب ایستگاه
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 %5ب  %1داری نتوای  در سوطح   یس تشوکیل ب سوپس معنوی   ایستگاه نارص هستند( یوک مواتر  

 (.1386،زاده فرج) آزمایش شدند
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 سالی هواشناسیهای خشکنمایه

عیت ایون پدیوده در   برای مشوخص کوردن بضو    ایهسالی از تعدادی نممنظور باکابی خشکبه

کوه بور    مختلوف هسوتند  امترهوای  ها ترکیبی از پارشود. این نمایهمنطقه موردمطالعه استهاده می

هوایی  رند. نمایهگذاتأثیر می ،سالی شامل فرابانی، شد ، گستره ب دبره تدابمهای خشکبیژگی

  بارتند از:شده ی ایران مرکزی در این پژبهش استهادهسالی منطقهکه جهت پایش خشک

شووده  شوواخص بارنوودگی اسووتاندارد   -2  ،(SIAP)شوواخص معیووار بووارش سوواهنه     -1

(SPI)،3-   اندارد شوواخص نمووره اسووتZ-Score (ZSI) ،4-  هوواشوواخص دهووک (DI) ،5- 

 -7، (RAI)شووواخص ناهن ووواری بارنووودگی   -6، (PNPI)شووواخص درصووودی از نرموووال  

  .(CZI) چینی Zشاخص  -8، (NICHE) 1شاخص نیچه

 های انتخابی در تحقیقسالی و ترسالی نمایه. طبقات خشک1 شماره جدول

CZI DI PNPI SPI SIAP ZSI RAI رده 

 1 3بیشتر از  2≥ 1.28> بیشتر ب 2 160≥ 90≥ 2≥

5/1 
 تا
 99/1 

 90تا  80
 درصد

 160تا  145
 درصد

5/1 
 تا
 99/1 

84/0 
 تا
 28/1 

5/1 
 تا
99/1 

1/2 
 تا 
 3 

2 

99/0 
 تا
 49/1 

 80تا  70
 درصد

 145تا  130
 درصد

1 
 تا
 49/1 

52/0 
 تا
 84/0 

99/0 
 تا
49/1 

2/1 
 تا
 1/2 

3 

99/0 
 تا
 99/0- 

 70 تا 30
 درصد

 130تا  70
 درصد

99/0- 
 تا
 99/0 

52/0 
 تا
 52/0- 

0.99 
 تا
0.99- 

2/1- 
 تا
2/1 

4 

1- 
 تا
 49/1- 

 30تا  20
 درصد

 70تا  55
 درصد

1- 
 تا
 49/1- 

52/0- 
 تا 
 84/0- 

1- 
 تا
49/1- 

2/1- 
 تا
1/2- 

5 

5/1- 
 تا
99/1- 

 20تا  10
 درصد

 55تا  40
 درصد

5/1- 
 تا
 99/1- 

84/0- 
 تا
 28/1- 

5/1- 
 تا
 9/1- 

1/2- 
 تا
 3 

6 

                                                                                                                                                    
1 niche 
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CZI DI PNPI SPI SIAP ZSI RAI رده 

 7 -3< -3≤ -1.28< ترب کم-2 40% < 10%< -2≤

 ی متوسط،سال: خشک5: نرمال، 4: ترسالی متوسط، 3: ترسالی شدید، 2شدید،: ترسالی بسیار1توضیح: 
 شدید: خشکسالی بسیار7سالی شدید، خشک :6 

 

 نتایج و بحث
 ZSI شاخص

انی ماهانه ب ساهنه موردبررسوی رورار گرفتنود.    ها در دب مقیاس زمیی نمایهجهت بررسی کارا

اموا در   سوالی در مقیواس سواهنه بجوود دارد     اده برای بررسوی خشک امکان استه ZSIدر نمایه 

 سوالی را نودارد   ورد با  دد صهر توانایی پایش خشکهای خشک به دلیل تشابه ا داد ب برخماه

سوالی ب ترسوالی را   هوای خشک امی ردهتوانسته است تمو  های پرباران )فصل زمستان(اما در ماه

هوای  نشان دهد که نشان از کارایی نمایه در فصول مرطوب سال است. این نمایه هماننود نمایوه  

CZI ب DI سوالی را  بارش بضوعیت خشک طی فصول گرم ب کمهای موردبررسی در بیشتر سال

 .1صور  نرمال نشان داده استبه

 (SPI) شاخص بارش استانداردشده

های زموانی  سالی در مقیاسهای مختلف خشکرا در بررسی بیژگییه انعطاف بیشتری این نما

شوهریورماه( در   9مرداد توا   10)بارش اب  ر ماه کمماهانه، فصلی ب ساهنه از خود نشان داد. د

های دبره آماری با ا داد مشابه ب نزدیک به صهر مواجه است کوه  ماهه در بیشتر سال 3مقیاس 

ها ازنظور  مقایسه ایستگاهتوانایی ارزیابی ب  ،سالهای گرم ب خشک ارندگی در ماهفت ببه دلیل ا

تر های گرم از خرداد تا شوهریور در ایون مقیواس در بیشو    سالی بجود ندارد. در ماهشد  خشک

را نموایش   سالی با ا داد منهی ب مثبوت نزدیوک بوه صوهر    های موردبررسی یک رده خشکسال

 11شوود. بورای مواه موی )    ترسوالی بوا مشوکل مواجوه موی     یا  یسالدهد ب در محاسبه خشکمی

                                                                                                                                                    
 کلیه جدابل مقادیر در دفتر فصلنامه موجود است. - 1
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ماهه  ملکرد بهتری را نشان داده است که به دلیل رخداد  3خردادماه( مقیاس  10اردیبهشت تا 

اموا در   تعیوین کورده اسوت     خووبی بههای مختلف را بارندگی ب  دم بروع بارندگی صهر، رده

بوارش کوه بوا  ودم     های خشک ب کوم حتی ماهختلف سال ب های مماهه در ماه 12ب  6مقیاس 

هوای مختلوف   سوالی در ایسوتگاه  توانایی ارزیابی ب مقایسه شود  خشک رب هستیم، بارش رببه

ب ترسوالی در  سوالی  های مختلوف خشک ردبررسی تمامی ردههای آماری موبجود دارد. در سال

 11یبوا  پربواران موی )   است. در مواه تقر  شده در ماه اب  ب می نشان داده ماهه  12ب  6مقیاس 

های زمانی موردنظر  ملکرد بسویار بهتوری را از   در مقیاس SPI خرداد( نمایه 10اردیبهشت تا 

های آمواری ب  خود نشان داده است که به دلیل نبود مقادیر بارندگی صهر ب کاهش شباهت سال

بارش، ش ب کمهای پربارم موع چه در ماهاما در درنتی ه تعیین نوع بضعیت حاکم بوده است 

SPI 6 ت باکوابی  جهو  هوای دیگور  هوای زموانی ایون نمایوه ب نمایوه     ماهه بهتر از مقیاس 12 ب

 سالی ب ترسالی در منطقه موردمطالعه،  مل کرده است.خشک

 (DI) شاخص دهک بارندگی

هایی از توزی  نرمال تقسیم کورده ب هور   مد  را در دهمهای طوهنیاین نمایه بروع بارندگی

با توجوه بوه اینکوه نمایوه      (.286، 1386مقدم،انصافی)نامند ها را یک دهک میین گربهیک از ا

کنود ب فقوط   مقدار معینی را برای باکابی شد  خشکسالی محاسوبه نموی   ،های بارندگیدهک

پوذیر  دهد، تعیین بیشینه شد  خشکسالی در منطقوه امکوان  بندی مقادیر بارش را ان ام میطبقه

توان می هایی که یک سال معین در هر دهک ررار داده استربی فرابانی ماه بنابراین از نیست 

در مواه جووهی   اند، مشخص کرد.ی را ت ربه نمودهشدیدسیارسالی بهایی که خشکسال یا سال

ستیم، نمایه دهک بارنودگی توانوایی   های دبره آماری با  دم بارندگی مواجه هکه در بیشتر سال

سوالی را نداشوته ب نووع آن را در    هوای مختلوف خشک  ازنظور رده ی مختلوف  هاجداسازی سال

. ایون نمایوه همچوون    یت یکنواخت نرمال مشخص کورده اسوت  های موردبررسی در بضعسال
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بارش ب گرم سال به شکل نرمال تعیوین کورده   های کمبضعیت را در ماه CZIب  ZSIهای نمایه

صوور   سوالی را بوه  خشک کوه شود    PNب  RAI ،SIAPهای استاتیک که نسبت به شاخص

ب  SPI 6اما در مقایسه با نمایه  ،یی بهتری برخوردار بوده استاند، از کاراشدید نشان دادهبسیار

 اند.های ذکرشده کامال  ضعیف  مل کردهماهه تمامی نمایه 12

  (PN) شاخص درصد از نرمال بارندگی

های خشک بوا رخوداد بارنودگی    بیژه ماههای مناطق مرطوب که در تمام سال ب بهدر ایستگاه

رب هستند همچون نوار شمالی کشور، امکان استهاده از این نمایه جهوت پوایش ب مقایسوه    رببه

های نواحی یستگاهاما در ا ها ازلحاظ شد  خشکسالی بجود دارد های آماری ب تمامی ماهسال

 شوباهت ا وداد،   شرری ایران مانند کرمان به دلیل  دم برووع بارنودگی ب  خشک شرم ب جنوب

 نودارد. جودبل  های آمواری بجوود   های گرم طی سالماهدر سالی توانایی محاسبه شد  خشک

هوای  های خشک فراگیر بر اسواس نمایوه  بارش جوهی را برای سالاز ماه کم اینمونه 4 شماره

هوای  سوالی بورای مواه جووهی در سوال     دهد. طبق جودبل شود  خشک  ی نشان میموردبررس

 بشدید را نمایش داده اسوت  لی بسیارساخشک، RAIب  SIAPهای شبیه نمایهموردنظر همگی 

   ها بوده است.رفتار این سه نمایه متهاب  از دیگر نمایه
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 (RAI) شاخص ناهنجاری بارندگی

نشان  را سالید  خشکاز ش ال بضعیت یکنواختیباران سهای گرم ب کمن نمایه نیز در ماهای

های مختلوف خشکسوالی ب ترسوالی را نموایش     ردهپرباران فوریه،  رای ماهکه بدهد. درحالیمی

طوور کوه   سالی بجود دارد. همانهای آماری ازنظر شد  خشکیسه سالداده است ب رابلیت مقا

هوای مختلوف را در   اند بضوعیت نستهماهه که توا 12 ب SPI 6شود در مقایسه با نمایه دیده می

هوای کوم بواران سوال     هسالی در موا رادر به بررسی خشکند، این نمایه خوبی تعیین کنهرسال به

متور  میلوی  1رخوداد    لت کاهش شدید باران در فصل گورم سوال بوا   ل هم بهباشد. در مقابنمی

توانوایی در بررسوی     ودم دهد کوه حواکی از   شدید را نشان میبارندگی، بضعیت ترسالی بسیار

 باران سال توسط این نمایه است.های کمماه

 (NICHE) شاخص نیچه

نه (، ابتودا آسوتا  10توا   8هوای  در این نمایه ابتدا با اسوتهاده از معواده  ربش نیچوه )معادلوه    

های مطالعاتی محاسبه گردید، سوپس  ی هر یک از ایستگاهسالی ب نرمال بودن براترسالی، خشک

منظوور بررسوی پدیوده    تحقیوق بوه   نشد. در ای های مرطوب، خشک ب نرمال ان امسالتهکیک 

اده دلیل نیاز آماری کمتور ب سوهولت محاسوبا ، ربشوی سو     الی ب ترسالی نمایه نیچه بهسخشک

سالی، ترسالی ب بارش نرموال  شکخکه تنها به تهکیک ا ازآن اییام برای رسیدن به اهداف است 

ن داده ب دربارو   برووع تووجهی نودارد، کوارایی کمتوری را از خوود نشوا        شد بهپردازد ب می

 باشد.ردبررسی میترین نمایه موضعیف

 (CZI) چینی Z شاخص

هوای  برای ماه جوهی در سوال  چینی Z مقیاس ماهیانه در نمایه ارزیابی شد  خشکسالی در

اند، نشان داد که رب بودههای فراگیر شدید ب متوسط رببهکه با خشکسالی 2010ب 2008 ،2001

داشوته اسوت.    SIAP ب RAI ،PN هوای نتای  حاصله  ملکرد بهتوری را در مقایسوه بوا نمایوه    
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ایون   کوه نحووی ماهه شوباهت دارد. بوه  3در مقیاس  SPIب  ZSIهای همچنین این نمایه با نمایه

اد بارنودگی مواجوه هسوتیم،    باران سال که با مقادیر بارندگی صهر یا  دم رخود نمایه در ماه کم

 .1استسالی را نرمال نشان داده شد  خشک

 (SIAP) شاخص معیار بارندگی ساالنه

نه ب بارندگی سواه  های ناهن اریملکرد همانند نمایه  ازلحاظنمایه معیار بارندگی ساهنه نیز 

طو   ربخشوک ب  صوورتی کوه بوا رسویدن بوه فصول گورم       باشد بوه رصد از نرمال بارندگی مید

ه سوال  ی هور سو  صور  یکسان بورا ازحد نشان داده ب بهشد  خشکسالی را بیش ،هابارندگی

 12 ب SPI 6 اما این نتوای  در نمایوه   شدید را نشان داده است لی بسیارنمونه بضعیت خشکسا

از شود    یهوای مختلهو  انود رده خووبی توانسوته  ها بوه که این نمایهنحویشود بهماهه دیده نمی

امال  سواهنه کو   اما برای ماه پرباران فوریه نمایه معیار بارندگی سالی را به نمایش بگذارند خشک

یوز  های فراگیر ترسالی در منطقوه ن داده  مل کرده ب در ماه فوریه برای سالمنطبق بر شرایط رخ

ی موردبررس هایشبیه نمایه ناهن اری بارندگی ساهنه ب دهک بهترین  ملکرد را در میان نمایه

   داشته است.های پرباران برای ماه
 های موردبررسیخروجی نمایه .بارش و پربارشای از ماه کممقایسه نمونه .2 شماره جدول

 در ایستگاه کرمان در ماه جوالی و فوریه

                                                                                                                                                    
 کلیه جدابل مقادیر در دفتر فصلنامه موجود است. - 1

 جوالی
 2010 2008 2001 سال
CZI نرمال نرمال نرمال 
DI نرمال نرمال نرمال 

SIAP خ ب ش خ ب ش خ ب ش 
PN خ ب ش خ ب ش خ ب ش 
RAI خ ب ش خ ب ش خ ب ش 

(3) SPI نرمال نرمال نرمال 
(6) SPI خ م خ ش نرمال 
 (12) SPI  خ شدید خ ب ش مالنر 

ZSI نرمال نرمال نرمال 
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ت  شدید، سالی متوسط ت ب ش: ترسالی بسیارخ ش: خشکسالی شدید، خ م: خشک شدید،یارسالی بستوضیح: خ ب ش: خشک

 ش: ترسالی شدید، ت م: ترسالی متوسط

 CZI مقادیر شاخص

تا  1985برای منطقه ایران مرکزی ب طی دبره آماری  ،چینی zمقادیر ساهنه شاخص جدبل 

مقادیر این شاخص  موما  در طبقه نرمال ررار دارند  شودمی. همانطور که دیده دباشمی 2014

های ق بر ترسالیی شدید ب بیشینه منطبهاش مقادیر کمینه منطبق بر خشکسالیب توانایی نمای

 ها در دههترسالی   ترینن بزرگترین ب طوهنیشدید را کمتر از خود نشان داده است. همچنی

است. درت این شاخص  دادهرخمیالدی  2000ها در دهه رگترین خشکسالیمیالدی ب بز 90

 .1در مناطق خشک ب بیابانی کرمان بهتر از سایر مناطق بوده است

 DI مقادیر شاخص

ن ب منطقوه ایورا   2014توا   1985این شاخص نیز مقادیر خشکسالی ب ترسوالی را بورای دبره   

 (RAI)شواخص ناهن واری بارنودگی     از توان گهت این شاخص بعود می.دهدمیمرکزی نشان 

ها بر اساس بارعیوت ب مقوادیر بارنودگی هور     رت را در نمایش خشکسالی ب ترسالیبیشترین د

های شدید ب فراگیور بعود   شربع دبره خشکسالی چینی Zاست. همانند شاخص  یستگاه داشتها

                                                                                                                                                    
 ادیر در دفتر فصلنامه موجود است.کلیه جدابل مق 1

 فوریه
 2013 2004 1998 سال
CZI نرمال   ب ش   ش 
DI خ ش   ب ش   ش 

SIAP خ م   ش   م 
PN خ ش   ب ش نرمال 
RAI خ ش   ب ش   ب ش 

(3) SPI   نرمال نرمال نرمال 
(6) SPI خ م نرمال نرمال 
 (12) SPI  نرمال نرمال   م 

ZSI نرمال   شدید لنرما 
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است. دروت شواخص   داشته  موردبررسیبوده است که نشان از تغییر ارلیم منطقه  1999از سال 

 تر همچون جنوب استان کرمان بهتر از سایر مناطق بوده است.در مناطق خشک

 مقادیر شاخص نیچه

ان اصوههان، یوزد ب   ب سوه اسوت   2014تا  1985ساله  30شاخص نیچه نیز مقادیر را برای دبره 

شواخص   8ترین شواخص در میوان   گهت که این شاخص ضعیف توانمی. دهدکرمان نشان می

بوده است. بدین دلیل که تنها توانایی نمایش سه رده خشکسالی، ترسالی ب نرموال   بررسیمورد

 .1را داشته است ب شد  خشکسالی ب ترسالی را نشان نداده است

 PNPI مقادیر شاخص

در اکثور    ZSI ب  SPIهوای نیز همانند شواخص ( PNPI)در شاخص درصد از نرمال بارندگی 

کوه   هوا نرمال بووده اسوت ب در بعضوی از سوال    نزدیک به رده  های دبره آماری مقادیر آنسال

الی است توانایی کمتری در نمایش شد  خشکسو  شده ثبتکمترین یا بیشترین میزان بارندگی 

 ،یموردبررسو های شاخص نیز همانند دیگر شاخصان داده است. در این شب ترسالی از خود ن

ربول از   کوه نحویبه شودمیعد از آن تقسیم ب ب 2000به دب دبره ربل از دهه  موردبررسیدبره 

 های پیاپی ب شدید رخ داده است.وما  ترسالی ب بعد از آن خشکسالیآن  م

 SIAP مقادیر شاخص

ها دهکب (RAI)های ناهن اری بارندگی بعد از شاخص (SIAP)شاخص معیار بارش ساهنه 

(DI) ر گی هاساس میزان بارند باهترین درت را در شناسایی شد  خشکسالی ب ترسالی بر

 تنها در  شودمیده ود نشان داده است. همانطور که دیساله از خ30ره آماری ایستگاه در طی دب

 

                                                                                                                                                    
 کلیه جدابل مقادیر در دفتر فصلنامه موجود است. 1
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کمتر نشان   های موردبررسی شد سالکسالی بسیارشدید در بعضی از ش رده خشنمای

ها ب ترسالی های مطلوب در بررسی خشکسالیاما درم موع یکی از شاخص شده است داده

 .باشدق خشک ب بیابانی میبیژه در مناطبه

 SPI مقادیر شاخص

هوا  ملکورد   سالی ب ترسالی نسبت بوه دیگور شواخص   در بررسی مقادیر خشک SPI شاخص

در رده  بیوژه بوه تر بوده اسوت.  ضعیف DI ب RAI هایشاخصبهتری داشته است اما نسبت به 

 انتظار نموایش داده کمتور از حود  ها شد  خشکسوالی را  یارشدید در بعضی سالخشکسالی بس

ن تر ب با بضعیت بیابانی همچون مناطق جنوبی کرموا است. درت این شاخص در مناطق خشک

شدید  هایده است. در این شاخص نیز خشکسالیب شرم یزد در مقایسه با سایر مناطق بهتر بو

 .اندخ دادهر 2000ب گسترده با شربع دهه 

 ZSI مقادیر شاخص

های ضعیف در بررسوی مقوادیر خشکسوالی ب    یکی از شاخص (ZSI)ندارد شاخص نمره استا

سوت.  اچینی داشوته   Z شاخصبوده است ب  ملکردی مشابه با  موردپژبهشترسالی در منطقه 

 شودید ب هوای بسیار ایی در شناسایی خشکسالی ب ترسالیاز نقاط ضعف این شاخص  دم توان

 ودم   ضعیت نرموال را بیشوتر از مقودار بارعوی ب    شدید در منطقه بوده است. همچنین مقادیر ب

 انطبام با مقادیر بارشی نشان داده است.

 RAI مقادیر شاخص

باشد. این شواخص  می (RAI) بحر در این پژبهش ناهن اری بارندگی آخرین شاخص مورد

های مختلف خشکسالی ب ترسوالی منطبوق بوا    در مقیاس ساهنه باهترین درت را در نمایش رده

ریقوا  بوا   ای که در سراسر منطقه موردبررسی مقدار شواخص د گونهبارشی داشته است. به مقادیر

هوای  توجوه میوان شواخص   نکته مشابه ب رابول ، دهد. درم موعمقدار بارش همسویی نشان می
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داده به بعد یک جهش در ارلیم منطقوه موردبررسوی رخ   1999موردبررسی این است که از سال 

ای آغازشده ب توا آخور دبره آمواری    های پیاپی، شدید ب گستردهلیصورتی که خشکسااست به

 موردبررسی نیز ادامه یافته است. 

سالی در یک منطقه کدام شاخص گویواتر  ین سؤال که برای ارزیابی شد  خشکدر پاسخ به ا

سالی هواشناسوی در  اساس الگوی تحقیقاتی، ارزیابی کارایی چند نمایه خشکتر است بر ب دریق

 نوان سون ه کارآمود بورای    از یک فرضیه به (1382بذرافشان، خلیلی بهای ارلیمی ایران )نمونه

سوالی جهوت باکوابی    هوای خشک ایی نمایوه سالی استهاده شد. در این تحقیوق کوار  پایش خشک

ای های هواشناسی منطقه موردمطالعه بررسی شد. برای دست یافتن به چنوین نتی وه  خشکسالی

سالی هواشناسی بسیار کننده خشکلندمد  ارلیمی منعکسیک دبره ب کمینه مقدار بارندگی طی

داده است. مطابق این فرضویه ابتودا کمینوه مقوادیر     شدیدی است که در منطقه تحت بررسی رخ

سوالی ارزیوابی گردیود.    هوای خشک ها استخراج ب توسوط نمایوه  بارندگی در هر یک از ایستگاه

نه مقدار بارندگی ب سال بروع آن را به همراه پایش به ترتیب کمینه ب بیشی 4ب  3شماره  جدبل

 RAIنمایه  دهد. بر اساس نتای  حاصلسالی نشان میهای خشکعیت جوی از دیدگاه نمایهبض

ی سالی هواشناسی را نشان دادند. بوه  بوارتی در هموه   بهترین  ملکرد جهت پایش خشک DIب 

شودید در ایون دب نمایوه انطبوام     بسیار ساله بوا خشکسوالی   30ارندگی ها کمینه مقدار بایستگاه

ا کمینه بارنودگی  هترین کارایی هم به نمایه نیچه تعلق داشت که در همه ایستگاهداشت. ضعیف

سالی بودبن توجوه بوه میوزان شود  خشکسوالی در نظور گرفتوه بوود. نکتوه            نوان خشکرا به

شودید  گی با ترسالی بسیاره مقدار بارندهای بروع بیشینتوجه اینکه در باکابی تقارن سالجالب

هوای منطقوه برخووردار بودنود.     یی جهت پایش ترسوالی از بهترین کارا DIب  RAIهای نیز نمایه

 ت خشکسالی  ملکوردی شوبیه بوه هوم    در بررسی بضعی PNب  SPIشود که نمایه مالحظه می
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توری  یفنیز که در بیشتر تحقیقا  مورداستهاده محققین هست  ملکرد ضع SPI اند. نمایهداشته

 داشته است. DIب  RAIهای را نسبت به نمایه
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 شدید هواشناسی در منطقه موردمطالعههای بسیارتقارن سال وقوع کمینه بارندگی با خشکسالی .3 شماره جدول

 ب نام ایستگاه
سوووال برووووع 

 پیشینه

 
کاشوووووان 

(1985) 

 
 سیرجان

(1987) 

 
 بیابانک ب خور
(2005) 

 
 اصههان

(2008) 

 
 اردستان

(2008) 

 
 (2008آباد)ن ه

 43.1 60.5 40.8 35.1 37.7 62.2 بارش

NICHE 1 
1 1 1 1 1 

       DI 4 4 4 4 4 4 
CZI 3 3 3 3 3 3 

SIAP 4 
4 4 4 4 4 

       ZSI 3 3 3 4 4 4 
SPI 3 3 4 4 4 4 
PN 3 4 3 4 4 4 
RAI 4 4 4 4 4 4 
 ب نام ایستگاه

سوووال برووووع 
 پیشینه

 
 سمیرم

(2008) 

 
 نینائ
(2008) 

 
 شهردبنیفر
(2010) 

 
 گلپایگان

(2010) 

 
 شرم اصههان

(2008) 

 
 انار
(2010) 

 
 بم
(2010) 

 14.6 7.1 38.1 112.2 86.4 50.2 172 بارش
   NICHE 1 1 1 1 1 1 1 

DI 4 4 4 4 4 4 4 
      CZI 3 3 3 3 3 4 3 
     SIAP 4 4 4 4 4 4 4 

ZSI 4 4 4 4 3 3 3 
SPI 4 4 4 4 4 4 3 
PN 4 4 4 4 4 4 4 
RAI 4 4 4 4 4 4 4 
 ب نام ایستگاه
سال بروع 
 پیشینه

 
 کرمان

(2010) 

 
 شهربابک

(2010) 

 
 یزد
(2010) 

 
 طبس

(2013) 

 
 ابرکوه

(2008) 

 
 رباط

(2010) 

 
  قدا

(2010) 

 19.7 55.6 17.1 51.7 9.3 20.7 41.2 بارش
   NICHE 1 1 1 1 1 1 1 

DI 4 4 4 4 4 4 4 
CZI 3 4 4 4 2 3 2 
SIAP 4 4 4 3 3 2 3 
ZSI 3 3 3 1 2 1 2 
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SPI 4 4 4 2 3 2 2 
PN 4 4 4 2 2 2 2 
RAI 4 4 4 4 4 4 4 

 

 ر منطقه موردمطالعهدشدید هواشناسی د و بسیارهای شدی. تقارن سال وقوع بیشینه بارندگی با ترسالی 4 جدول شماره
 ب نام ایستگاه

 سال بروع پیشینه
کاشووووان 

(1986) 
 سیرجان

(1992) 
 بیابانک ب خور
(1996) 

 اصههان
(2006) 

 اردستان
(2009) 

 (2006) آبادن ف

 273.8 205.6 250 138 253 233 بارش
   NICHE 1 1 1 1 1 1 

DI 4 4 4 4 4 4 
      CZI 3 3 4 4 4 4 
     SIAP 4 3 4 4 4 4 

ZSI 4 3 4 3 3 3 
SPI 4 4 4 4 4 4 
PN 4 4 4 4 4 4 
RAI 4 4 4 4 4 4 

 

 

 NICHE DI CZI SIAP RAI ZSI SPI PN 

 70    70 61 80 75 60 80 20      مجموع

 3     3    4                    1           2     5    1     6 رتبه شاخص

 شدیدخشکسالی بسیار :4سالی شدید،: خشک3: خشکسالی متوسط، 2خشکسالی،  :1یح: توض

 ب نام ایستگاه
 یشینهسال بروع پ

 سمیرم
(2004) 

 نینائ
(1999) 

 شهردبنیفر
(2006) 

 گلپایگان
(1993) 

 شرم اصههان
(1993) 

 انار
(1986) 

 بم
(1991) 

 121 169 191 437 868 181.2 980 بارش

NICHE 1 1 1 1 1 1 1 
DI 4 4 4 4 4 4 4 

CZI 4 4 4 4 4 4 4 

SIAP 4 4 4 4 4 4 4 

ZSI 3 3 3 3 4 4 4 
SPI 4 4 4 4 3 4 3 
PN 4 4 4 3 4 3 4 
RAI 4 4 4 4 4 4 4 
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 NICHE DI CZI SIAP RAI ZSI SPI PN 

 80 75 65 72 78 77 80   20     م موع

 1   4    6     5   2    3   1 7     رتبه شاخص

 شدیدترسالی بسیار :4لی شدید،ترسا :3: ترسالی متوسط، 2ترسالی،  :1توضیح: 

 

را  یی، بهترین کارانمایه خشکسالی 8در میان  RAI با توجه به اینکه نمایه ناهن اری بارندگی

های منطقه دارا بود  بدین منظور با استهاده از این نمایه چهار سالیجهت پایش ترسالی ب خشک

خشکسوالی در   یری یا گسترهتدابم، فرابانی ب فراگ بیژگی مهم در هر خشکسالی یعنی شد ،

سالی در ایستگاه شهربابک بار  در اسوتان  شود. شدیدترین خشکنشان داده می 5جدبل شماره 

سوالی نیوز در هموین    ده است. بیشترین تدابم خشکبه ثبت رسی 2010در سال  -97/5کرمان با 

نار، بم، کرموان،  های ابوده است. حداکثر فرابانی هم در ایستگاه 2011تا  2005ایستگاه از سال 

سال دبره آماری دیده شد. با توجه به سال کمینوه   30رخداد در طی  17یزد، طبس ب ابرکوه با 

هوا در  سوالی ل که منطبق بر شودیدترین خشک مقدار بارندگی مشخص گردید که فراگیرترین سا

ی هایستگاه مشاهده گردیود. در همو   8هرکدام با  2010ب  2008منطقه موردبررسی بود در سال 

 ب نام ایستگاه
 سال بروع پیشینه

 کرمان
(1992) 

 شهربابک
(1992) 

 یزد
(1986) 

 طبس
(1991) 

 ابرکوه
(2004) 

 رباط
(2012) 

  قدا
(2013) 

 120.1 163 112 191 118 280 242 بارش

NICHE 1 1 1 1 1 1 1 
DI 4 4 4 4 4 4 4 

CZI 4 3 4 4 4 4 4 
SIAP 4 4 4 4 4 3 4 

ZSI 4 4 4 4 4 4 4 
SPI 3 3 4 4 3 3 4 
PN 4 2 4 4 3 4 4 
RAI 4 4 4 4 4 4 4 
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تورین  هوای ذکرشوده دربارو  بوزر     شوده بوود. سوال    ثبوت  RAIها مقادیر منهی نمایه ایستگاه

 .های موردبررسی استررن اخیر در استانداده طی نیمهای رخخشکسالی

 

 1985-2014طی دوره  RAIه های منطقه طبق نمایسالیت، تداوم، فراوانی و فراگیری خشک. شد5 شماره جدول

 سال وقوع کمینه بارش فراواني وقوع ترین تداومطوالني سال ینشدیدتر ایستگاه
 1985 15 1991تا  1987 1985 -88/4 کاشان

 1987 16 1990تا  1987 1987 -17/4 سیرجان

 2005 15 2013تا  2010 2005 -78/4 خور ب بیابانک

 2008 16 2001تا  99 2008 -97/4 اصههان

 2008 14 2001تا  1999 2008 -24/4 اردستان
 2008 14 2010تا  2007 2008 -73/4 آبادن ف
 2008 12 2010تا  2008 2008 -64/3 سمیرم

 2008 14 2005تا  2000 2008 -55/4 نینائ

 2010 10 2011تا  2008 2010 -13/4 شهربندیفر

 2008 9 2011 2008 2008 -09/4 گلپایگان

 2008 13 1990تا  1987 2008 -5 شرم اصههان

 2010 17 2014تا  2010 2010 -77/5 انار

 2010 17 2004تا  2000 2010 -27/4 بم

 2010 17 2010تا  2005 2010 -73/5 کرمان

 2010 16 2011تا  2005 2010 -97/5 شهربابک

 2010 17 2013تا  2010 2010 -84/5 یزد

 2013 17 2002تا  2000 2013 -38/3 طبس

 2008 17 2002تا  2000 2008 -85/4 ابرکوه

 2010 16 2013تا  2010 2010 -79/4 رباط

 2010 17 2013 تا 2010 2010 -48/5 ا قد

توا   1985سواله   30داده را طوی دبره  سالی رخفراگیرترین ب شدیدترین خشک 2شکل شماره 

هوای شورم   ایسوتگاه  ترتیب به، 2008همانطور که مشخص است در سال دهد. نشان می 2014

اند. همچنوین  دیدترین خشکسالی را طبق نمایه ناهن اری بارندگی داشتهآباد، شن ف اصههان ب

لوت فراگیور شودیدترین    اند در حاشده ها در استان اصههان بار ایستگاه که بیشتر آن 8بیش از 

شود    2008در مقایسوه بوا سوال     2010 اموا در سوال   انود  ساله را ت ربه کورده  30سالی خشک
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سوت ب ازنظور   شوده ا  ها مقوادیر منهوی ثبوت   در همه ایستگاه کهنحویسالی بیشتر بوده بهخشک

های کرموان ب  اما در استان ،ایستگاه 8در  2008سالی نیز همانند سال فراگیری شدیدترین خشک

 یزد ررار دارند.  

شوواخص  8شوودید درصود فرابانووی رده خشکسوالی بسیار   هووا،جهوت مقایسووه کوارایی نمایووه  

اخص بهتور نمایوان   تا توانایی هور شو  ( 3شکل شماره موردبررسی در این پژبهش ترسیم شد )

توانایی نمایش شود  خشکسوالی    ،ترین شاخص یعنی نیچهضعیف هگردد کگردد. مالحظه می

اسوت. همچنوین در نیموه شورری      ررارگرفته موردبررسیرا نداشته است ب تنها رده خشکسالی 

 موردبررسیهای در سال کهشود درحالیموردبررسی، کمترین درصد خشکسالی دیده میمنطقه 

را ت ربه کرده است ب در دیگور  شدید الی بسیارخشکس ،در شرم منطقه بیشترین درصد فرابانی

اسووت.  سووتگاه رده خشکسوالی بسیارشودید نموایش داده نشوده    نیوز در چنودین ای   هوا شواخص 

سوت.  ا دادهرخها ایون رده  در همه ایستگاه ،بر اساس مقادیر بارشی طی دبره آماری کهدرحالی

هتری را نسبت بوه سوایر   بضعیت ب (DI) هادهکب  (RAI)تنها در شاخص ناهن اری بارندگی 

رورار   مورداسوتهاده که در بیشتر مطالعوا  خشکسوالی    SPIاند. حتی شاخص ها داشتهشاخص

شومال اصوههان ب یوزد درصود فرابانوی، رده       های بار  در جنووب کرموان،  در ایستگاه گیردمی

حاکی از  دم تووان نموایش رده    را صهر نشان داده است که این بیژگیشدید خشکسالی بسیار

 خشکسالی حاکم بر این مناطق است.شدید ب شرایط بارعی خشکسالی بسیار
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 طی شدیدترین و فراگیرترین RAI. توزیع خشکسالی بر اساس نمایه 2 شماره شکل

 2010الف: سال 

 
  طی شدیدترین و فراگیرترین RAIتوزیع خشکسالی بر اساس نمایه . 2 شکل شماره

  2008ب: سال 
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 بررسی در طی دوره شاخص مورد 8. درصد فراوانی خشکسالی بسیارشدید 3 شکل شماره

 ایران مرکزی 1985-2014آماری 
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 گيرینتيجه

هوای نیموه شورری ب جنووب شورری      بار بضعیت خشکسالی استان در این تحقیق برای ابلین

نمایه موردبررسی ررارگرفته است توا بهتورین نمایوه در مقیواس ماهانوه ب       8ا استهاده از کشور ب

هوا  سالی مشخص گردد. نتای  حاصل از خربجی نمایوه ساهنه جهت شناسایی ب باکابی خشک

هوا بهتورین   هت بررسی خشکسالیماهه ج 12ب  SPI 6های در مقیاس ماهانه نشان داد که نمایه

شووند  باران که با مشکل  دم رخداد بارندگی مواجوه موی  های کمتی در ماهکارایی را دارند ب ح

ماهوه ب   SPI 3کوه  دهنود. درحوالی  نشوان موی   ی را از بضعیت خشکسالیهای دریقنیز ارزیابی

هوای  ثبت داده به دلیل  دم رخداد بارش ب RAI ،DI ،PN ،PNPIهای استاتیک همچون نمایه

شودید نشوان   صوور  خشکسوالی بسیار  بوه  را یکسان ب غالبوا  باران، شرایط های کمصهر در ماه

سوالی  بهتوری در نموایش شورایط مختلوف خشک     هوای پربواران از  ملکورد   اما در ماه دهند می

ماهوه بهتورین  ملکورد را در بررسوی      12ب  SPI 6هوای  برخوردار هسوتند. درم مووع نمایوه   

انود ب در  بیه به هوم  مول کورده   ش DI ،CZI ،ZSIهای اند. سپس نمایهخشکسالی ماهانه داشته

انود. در  صور  نرموال نموایش داده  سالی را بهها شد  خشکگیرند. این نمایهمی رتبه دبم ررار

انود ب در  شد  خشکسالی را همانند هم بیوان کورده   SIAPب  RAI ،PNPIهای آخر نیز نمایه

 جایگاه سوم هستند.

انحوراف بادهوای غربوی بوه سومت       در فصل تابستان به دلیل نهووذ پرفشوار جنوب حواره ب     

) لی وانی ب   های باهتر در بیشتر ایران بوا رطو  بوارش ب پایوداری هووا مواجوه هسوتیم        رض

یعوی بووده ب کواربرد    بنابراین خشکی بیشتر منواطق کشوور در ایون فصول طب     ( 1386کابیانی، 

میوت  دهود اه های پربارش سال که بیشوتر نوزبه  جووی رخ موی    سالی در ماههای خشکنمایه

 30یعنی تقارن سال بروع کمینه ب بیشوینه بارنودگی در طوی    اما در مقیاس ساهنه،  زیادی دارد 

در کول دبره مقوادیر کمینوه بارنودگی هور ایسوتگاه را        DIب  RAIهای نمایه ،سال دبره آماری
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 .انود دسوت آبرده  هوای ابل را بوه  کوه رتبوه  بر خشکسالی بسیارشدید نشوان داده بودنود    منطبق

 سوالی را بودبن توجوه بوه    نمایه نیچه دیده شد که بضوعیت خشک رین  ملکرد نیز در تضعیف

در  SPIسالی نمایش داد. نکته جالوب اینکوه نمایوه پرکواربرد     شد  آن ب تنها با سه رده خشک

نشوان داد ب   DIب  RAIیی کمتوری را نسوبت بوه    ها در مقیاس ساهنه کوارا خشکسالیبررسی 

ها نیز بیشوترین شوباهت بوین    وم ررار گرفت. در مقایسه بین نمایهدر رتبه س PNمشابه با نمایه 

 ZSIب  CZIنیز در یوک دسوته ب    PNب  SPIهای هم ب نمایه با SIAPب  RAI ،DI هاینمایه

 گیرند.نیز در دسته دیگر ررار می

در نموایش رده   SPIب  RAI یی نمایوه کوارا  (GIS)با استهاده از سامانه اطال ا  جغرافیایی  

در کول منطقوه    RAIنشوان داده شود. در نمایوه     1985-2014شدید طی دبره الی بسیارخشکس

ب مقوادیر درصود فربانوی منطبوق بور       شدید نشان داده شود  ، رده خشکسالی بسیارموردبررسی

از نشان دادن  در چندین ایستگاه SPI اما در نمایه شده بود شرایط بارعی حاکم بر منطقه توزی 

ا در شدید رالی بسیارسب مقادیر درصد فرابانی رده خشک د ناتوان بودشدیرده خشکسالی بسیار

  .1بود رایط بارعی مناطق نمایش دادهانتظار ب در تضاد با شها کمتر از حدسایر ایستگاه

 سوالی بورای هور   ین، بیشوترین فرابانوی ب گسوتره خشک   تور در مرحله بعد شدیدترین، متدابم

مشوخص گردیود.    RAIطبق بهتورین نمایوه یعنوی     1985-2014ایستگاه در طول دبره آماری 

مربوط بوه   2011تا  2005سالی از سال ترین خشکمتدابمب  2010در سال  -97/5شدیدترین با 

هوای یوزد ب   سالی در اسوتان شترین فرابانی خشکایستگاه شهربابک بار  در استان کرمان بود. بی

 2010ب  2008هوای  ید نیز در سالشدمورد دیده شد. فراگیرترین خشکسالی بسیار 17کرمان با 

هوا نیوز در کول    سالیه را فراگرفته بود. شدیدترین خشکایستگا 8که در هر دب سال بیش از بود 

   .ه بروع پیوسته استب 2010ب  2008های منطقه موردمطالعه در سال

                                                                                                                                                    
 کلیه جدابل مقادیر در دفتر فصلنامه موجود است. - 1
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هوای ایوران   ب ترسوالی  هوا شان داد که جهت پوایش خشکسوالی  نتای  حاصل از این پژبهش ن

هوای متهواب    ایوه یی نمرکزی ب شرری کشور باید درت ب کوارا ه مناطق خشک ب بیابانی مبیژبه

بنوابراین پیشونهاد     گیرد ب تصمیما  فقط بر اساس یک نمایه صور  نگیردمورد باکابی ررار 

هودف تحقیوق ارزیوابی     سالی متناسب بوا های خشکنمایهسالی ابتدا برای بررسی خشک شودمی

یه برگزیده مورد تحلیل ررار ها طبق نماسالیترین نمایه بضعیت خشکاز انتخاب بهشود ب پس 

ها ب اتالف انورژی  خسار  احتمالی، هزینه ،ریزی مرتبط با نوع بضعیت حاکمتا با برنامه گیرد

نمایوه پرکواربرد در تحقیقوا ، اسوتهاده از سوامانه اطال وا         8را به حدارل رساند. اما انتخاب 

در نموایش   SPIب نمایوه پرکواربرد    RAIایسه بهتورین نمایوه یعنوی    برای مق (GIS) جغرافیایی

ی بسی  ایران مرکزی بور صوحت ب   شدید ب انتخاب منطقهدرصد فرابانی رده خشکسالی بسیار

سوالی در مقیواس ماهانوه ب    نین معایب ب مزایای هور نمایوه خشک  درت نتای  افزبده است. همچ

 ساهنه بررسی ب مقایسه گردیده است.  

توان استدهل کورد کوه تغییور ارلویم، پیامودهای      به سه ربش می (Lacy,2005,75) طبق نظر

های اجباری ب مناز وه بور   فیزیکی بر امنیت انسانی، مهاجر  امنیتی جدی به همراه دارد: اثرا 

هوای گردبخواک، خشکسوالی، کمبوود آب     مین راستا، مسوائلی از ربیول طوفوان   سر مناب . در ه

هوا  ای در میوان دبلوت  ها ب مناز ا  گسوترده تواند سبب جنگناب  میا ب دیگر مآشامیدنی، غذ

یوک موضووع امنیتوی مهوم مطورح شود         نوانبهشود که یک نمونه آن در دارفور اتهام افتاد ب 

(Yanga,2011, 45) . 

ازجملووه خشکسووالی، منوواطق      بووا توجووه بووه نقووش مهووم تغییوورا  ارلیمووی ب پیاموودهای آن   

انود  های شدید را به خود اختصواص داده این تحقیق بیشترین خشکسالیکه در ای شدهشناسایی

های مسلحانه بوا  رای نیربهای مسلح در زمان درگیریپذیری ب بحران امنیتی بیشتری را بآسیب

های مخرب دیگر مثول طوفوان   ن مناطق در اثر خشکسالی با پدیده. چون ایکندمیدشمن ای اد 
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شووند کوه در هنگوام اسوتقرار     موی د مناب  آبی مواجه گردبخاک، شور شدن آب ب کاهش شدی

ریزی دریق شورایط مناسوبی را بورای    گونه مناطق باید با مدیریت ب برنامهایننیربهای مسلح در 

فعالیت نیربهای مسلح در مناطق بحرانی به بجود آبرد تا توانایی هزم را برای مقابله بوا انوواع   

رخوداد  انی کشوور داشوته باشوند. همچنوین     ک ب بیابو تهدیدهای امنیتی ب نظامی در مناطق خش

سواکنین ب  اهش سوطح اشوتغال ب افوزایش بیکواری     خشکسالی ب کاهش منواب  آب موجوب کو   

جوانان بیکار شده، در چنین شرایطی، به مشواغل کواذب ب حتوی خوالف سوالمت       خصوصبه

یوا اینکوه   آبرنود ب  ازجمله راچام مواد مخدر یوا ت وار  غیرروانونی کواه ربی موی     اجتما ی 

شووند. همچنوین   های معاند برای کسب درآمد ب امرارمعاش میاین افراد جذب گربه سادگیبه

 ام جورائم،  خالی شدن مناطق از سکنه در اثر مهاجر  ساکنین به مناطق دیگر، زمینه را برای ان

نطقوه  کند ب این امر در به خطر افتادن امنیوت م ها در منطقه فراهم میحضور اشرار ب تربریست

 .ای داردوذ به دیگر مناطق کشور، نقش  مدهب نه

ری امنیتوی جمهوو   -طرح کالن آمایش دفوا ی »این مقاله مستخرج از طرح پژبهشی با  نوان 

ه آمواد ب  باشد که در پژبهشوکد موی «اسالمی ایران در مناطق کویری، بیابانی ب سواحول مکران

سویده  یقوا  راهبوردی دفوا ی( بوه ان وام ر     فنابری دفا ی، پژبهشگاه راهبردی دانا )مرکز تحق

 است.
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 منابع

تيری   (، ارزیابی چند شاخص خشکسالی اقلیمی و تعیيی  مناسي   1386مقدم، طاهره، )انصافی

پژوهشيی تققیقيام مرتي  و بیابيار ایيرار،       -شاخص در حوضه دریاچه نمک، فصلنامه علميی 

 .288-271: 2، جلد14 شماره

رضيوی در دوره  (، تقلیل تغییر اقليی  اسيتار خراسيار   1389) یک،نبابائیار، ایمار و زهرا نجفی

ای، ، مجله جغرافیيا و توسيعه ناحیيه   GCM با استفاده از ریزگردانی خروجی الگوی 2010-39

 .19-1: 15شماره 

هيای  (، تقلیيل ارتاياخ خشکسيالی   1392بروغنی، مهدی، طایی، مجیيد و سيیدخ م میرنیيا، )   

ی ، فصيلنامه SPIو  SWIهيای  سازوار با استفاده از شياخص هیدروژئولوژیکی و اقلیمی دشت 

 .744-733: 20، شماره4پژوهشی تققیقام مرت  و بیابار ایرار، دوره-علمی

بنيدی شيدم   هيای پهنيه  (، بررسی کيارایی روش 1392راد،)راد، مسعود و مقاوبه بهشتیبهشتی

 .109-81: 9، شماره1های، دورریزی منطقهی برنامهخشکسالی در استار کرمار ، فصلنامه

(. بررسی و مقایسه کيارایی چهيار نمایيه    1392پیری، حلیمه؛ راهداری، وحید؛ ملکی، سعیده، )

هيای اسيتار سیسيتار و بلوچسيتار، مجليه      خشکسالی هواشناسی در مدیریت خطر خشکسالی

 .114-96: 11آبیاری و آب، شماره

سازی متغیرهای (، شایه1394یرضا،) زاده، زهرا؛ حسینی، سید مقمد؛ کرب یی درئی، علحجازی

، مجليه جغرافیيا و   (hadcm3)اقلیمی استار سمنار بيا اسيتفاده از ميدل گيردش عميومی جيو       

 .24-1: 15مخاطرام مقیطی، شماره 

(، تقلیيل احتمياالتی خصوصيیام مکيانی شيدم      1387حسنی صفا، حمیيده و سيعید مریيد،)   

 .212-203: 11، شماره5مناب ، دوره ی علوم کشاورزی وخشکسالی در استار تهرار ، مجله
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 هيای شهرسيتار  (، پایش خشکسالی1391اسعد، احمدی، حمزه، مقمدپور، کاوه،)حسینی، سید 

 های بارندگی، نخسيتی  هميایش علميی تخصصيی توسيعه     سقز با استفاده از روش تقلیل داده

 .13ر، روستایی و کشاورزی با تأکید بر تولید ملی، دانشگاه پیام نور مرکز پیرانشه

ایش (، پي 1390مايارکی، مقميد، مقميدپور، کياوه،)    حسینی، سید اسعد، ارغوانی، ایوب، آزادی

هيای پژوهشيی   ای یافتيه خشکسالی و روند آر در شهرستار سنندج، پنجميی  هميایش منطقيه   

 .6کشاورزی، دانشگاه کردستار، 
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