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 چکیده

صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت  به حسب شدت و مدت آن بر خشکسالي از جمله مخاطرات طبیعي است که

ها که هدف اصلي این  گذارد. پایش به موقع و دقیق از خشکسالي تماعي جامعه تاثیر ميبر وضعیت اقتصادی و اج

از  ،باشد. در این تحقیق ریزی برای کاهش خسارات ناشي از خشکسالي مي تحقیق است، گام مؤثری در جهت برنامه

 32-33اول سال آبي  برای بررسي تغییرات بارش در سطح کشور برای بازه زماني شش ماهه PNIو  SPI هاینمایه

ها نسبت به دوره مشابه سال  استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تغیرات مکاني بارش در برخي استان

برخي دیگر بارش قابل  ها خشکسالي شدید اتفاق افتاده وطوری که در برخي استان  ه است، بهقبل قابل توجه بود

اند. عالوه بر شدت خشکسالي، گستره خشکسالي در سال جاری در نمودهت به شرایط نرمال دریافت توجهي نسب

های خراسان شمالي، خراسان رضوی، البرز و  استان دهد.نشان مي مقایسه با دوره مشابه تغییرات قابل توجهي را نیز

ه است که بود -SPI>4/2<-0های مذکور برابر با  در استان SPIکه مقادیر  طوری هروندی کاهشي داشته ب تهران

و نیز  رسیده است -2باشد که مقدار آن به کمتر از  به استان خراسان شمالي مي طبیشترین شدت خشکسالي مربو

 32-33شش ماهه منتهي به اسفند ماه سال آبي  SPIهای مازندران، زنجان و آذربایجان غربي با توجه به مقادیر استان

 دهد. شش ماهه مذکور را نشان مي SPIموید شرایط حاکم با   PNشاخص ،. همچنیناند در وضعیت هشدار قرار گرفته

 

 وضعیت هشدار شدت خشکسالي، گستره خشکسالي، مخاطرات طبیعي، ،خشکي کلیدی: های واژه
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اما خصوصیات آن  ،افتدکلیه مناطق اقلیمي اتفاق مي

ای دیگر تغییر ای به منطقهداری از منطقهطور معنيبه
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کشاورزی، هیدرولوژیکي و اجتماعي اقتصادی را تمایز 

-ضر بهاند. در خشکسالي هواشناسي که تحقیق حاداده

طور عمده این نوع خشکسالي را مورد ارزیابي قرار 

دهد، کمبود بارش نسبت به شرایط نرمال در یك مي

جایي که شود. از آنمقیاس زماني مشخص حادث مي

باشد، قابل اجتناب ميجلوگیری از خشکسالي غیر

مجموعه اقدامات صورت گرفته در قبل، هنگام و بعد از 

های مدیریت ریسك خشکسالي در قالب برنامه

شود. خشکسالي، موجبات تعدیل اثرات این پدیده مي

های اساسي از جمله ابزار 0در این باره پایش خشکسالي

-محسوب مياساسي در مدیریت ریسك خشکسالي 

. در (Taei Semiromi، 2102و  Fatehi Marj)د شو

اولین گام در یك منطقه،  حقیقت ارزیابي خشکسالي

منظور جلوگیری و تعدیل آب بهریزی منابع برای برنامه

 د.شوميتلقي  اثرات منفي این پدیده در آینده

بدین منظور در طول سالیان متمادی، چندین 

شاخص با هدف ارزیابي کمبود منابع آبي حاصل از 

، Dracupو  Keyantash)کمبود بارش تهیه شده است 

. در رابطه با پایش خشکسالي (Heim ،2112 ؛2112

دی در اقصي نقاط دنیا صورت گرفته مطالعات متعد

 را PDSI هینما Palmer (0394)است. در این رابطه 

 روش  این در. نمود  معرفي  خشکسالي  تحلیل منظوربه

 نیز و دما بارش،  های داده اساس بر  PDSIمقدار

-مي  محاسبه  AWC خاک دسترس  قابل آب  محتوای

-مي  گرفته کارهب آمریکا در عمدتاً  که روش  این. دشو 

 هایخشکسالي تعیین در مؤثر  هایروش از یکي شود، 

  کوتاه گر پیشبین  یك  عنوانبه اما است، مدت  طوالني 

 شیوه  این با پالمر. دهد نمي نتایج قابل قبولي ارائه 

 تعیین را  مطالعه ردمو منطقه آب  بیالن  میزان توانست 

 .نماید  تفکیك مرطوب  مناطق از را  خشك  مناطق و 

Guttman (0338،) کاربرد دقت ارزیابي منظور به 

، طیفي تحلیل از استفاده با ،SPI و PDSI هایشاخص

 ادد قرار مقایسه مورد SPI شاخص با را PDSI شاخص

 دارای PDSI شاخص که حاصل شد نتیجه این و

 برای SPI شاخص و یك مرتبه اتورگرسیون فرایند

 میانگین فرایند از ماه یك از بیش زماني هایمقیاس

 که داد نشان تحقیق این نتایج. بردمي بهره متحرک
                                                 
1 
Drought Monitoring 

 PDSI شاخص سال یك از کمتر زماني هایدوره برای

 با را هارساليت و هاخشکسالي وقوع SPI به نسبت

 از بیش زماني هایدوره در فقط و دهدمي نشان تاخیر

 و Bussay. دهند مي نشان را یکساني نتایج سال یك

 در را SPI شاخص کاربرد (،0333) همکاران

 این به و داده قرار ارزیابي و بررسي مورد مجارستان

 شاخص ترینمناسب شاخص این که اندرسیده هنتیج

 هایخشکسالي انواع کمي تحلیل و تعریف برای

 Bhuiyan .است هیدرولوژیکي و کشاورزی هواشناسي،

 با خشکسالي پایش و بررسي در (2119) همکاران و

 بر SPI و SWI جمله از مختلف هایشاخص از استفاده

 نشان يزمین هایداده و هاسنجنده هایداده اساس

 از استفاده با اقلیمي خشکسالي است ممکن که دادند

 منطقه در آن مقدار بودن منفي شرط با SPI شاخص

 نبود بر دلیلي همیشه مطلب این ولي ،دهد رخ

 بوده مثبت هاآن SPI که هایيدوره در خشکسالي

 هیدرولوژیك خشکسالي مورد این در بلکه نیست،

-مي و خبریمبي آن از ما که افتد اتفاق است ممکن

 دیگر نظیر  شاخص نوع یك با وضعیت این بایست

2
SWIدقیقا آن بندیطبقه که گیرد قرار ارزیابي مورد 

در ایران نیز تحقیقاتي  .است SPI شاخص عکس

ای در رابطه با پایش خشکسالي صورت گرفته پراکنده

 و Zare Abyanehد. شوجا مواردی ذکر ميکه در این

Mahboubi (2112)  خشکسالي هواشناسي استان

ساله در  42همدان را با در اختیار داشتن آمار بارش 

دو مقیاس زماني فصلي و ساالنه مورد بررسي قرار 

درصد،  91با استفاده از آستانه  ،دادند. در این تحقیق

درصدی از نرمال، استاندارد بارش، انحراف از میانگین، 

فراواني ها شدت و بندی دامنه بارش و دهكکالسه

د. نتایج مبین آن بود که در شخشکسالي استخراج 

ها خشکسالي در مقیاس فصلي و در برخي از سال

موارد دیگر در مقیاس زماني ساالنه رخ داده است. 

Khazanedari ( 2113و همکاران) های بارش داده

های جفت شده ه از خروجي الگوکشور را با استفاد

 31برای  AOGCMاقیانوس گردش عمومي جو -جو

بیني نمودند. سپس پیش 2133تا  2101 سال آینده

خشکسالي در  وضعیت DIو  SPIهای به کمك شاخص
                                                 
2 
Standardized Water-Level Index 
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د. نتایج گویای آن بود که شبیني دوره مذکور پیش

به افزایش خواهد بود  شرایط خشکسالي در کشور رو

 2133که در این میان وضعیت خشکسالي در سال 

 ،و همکاران Mohamadianتر خواهد بود. شدید

و  SPI ،DIهای کارگیری شاخصنیز با به (2101)

PNI  اقدام به پایش خشکسالي هواشناسي در استان

های خراسان شمالي نمودند. در این تحقیق از داده

استفاده  0385تا  0394ماهانه بارش طي دوره آماری 

ترین و د. نتایج این تحقیق نشان داد که وسیعش

و  0331های ترتیب در سالها بهترین خشکساليشدید

ترین طوالني ،چنیناتفاق افتاده و هم 2110

-مي 0335-0331های ها مربوط به سالخشکسال

طي تحقیقي،  (2118)و همکاران،  Masaediباشد. 

خشکسالي استان گلستان را با استفاده از شاخص 

و تحلیل مکاني پایش نمودند.  SPIبارش استاندارد 

طور متوسط مبین آن بود که به ،تحقیق های اینیافته

های عمده ها و خشکساليسال ترسالي 00در هر 

د که شروع و شمشخص  ،پیوندد. همچنینوقوع مي به

خاتمه خشکسالي در مناطق مختلف استان متفاوت 

وضعیت رطوبتي مشاهده  سهبوده و در هر سال آبي 

کارگیری شاخص با به Asiya’e ،(2118)شود. مي

، شدت خشکسالي را در ایستگاه PDSIر پالم

 0341-0382ره آماری سینوپتیك مشهد طي دو

گر آن است که های این تحقیق بیانمطالعه نمود. یافته

 0381وقوع پیوسته در سال ترین خشکسالي بهشدید

رخ داده  0310الي در سال ترین ترسمیالدی و شدید

ترین ترین و بلندکوتاهاز لحاظ مدت  ،چنیناست. هم

دلیل پیچیدگي  باشد. بهماه مي 91و  02 ترتیب ها بهآن

های حاکم بر پدیده خشکسالي، تحلیل و بررسي متغیر

ریزی و نیاز به برنامه ،آن با مشکالتي همراه است، لذا

منظور گیرانه در برابر خشکسالي بهاقدامات پیش

ب آن و تعدیل اثرات محتمل مدیریت مناس

-پایش و پیش ،شد. در این راستاباناپذیر مي اجتناب

مدیریت های اساسي در بیني خشکسالي از جمله ابزار

 ،د. بر این اساسشوریسك خشکسالي محسوب مي

های  بر آن است که با استفاده از شاخصتحقیق حاضر 

SPI  وPN  به ارزیابي تغییرات بارش در شش ماهه اول

در و مقایسه آن با دوره مشابه  32-33سال آبي جاری 

سال گذشته بپردازد و وضعیت خشکسالي هواشناسي 

ماهه مورد بررسي و  شش کشور را در مقیاس زماني

 .تحلیل قرار دهد
 

 ها مواد و روش

جایي که یکي از اهداف از آن: منطقه مورد مطالعه

باشد، تحقیق حاضر پایش خشکسالي هواشناسي مي

در مقیاس زماني شش خشکسالي بدین منظور پایش 

صورت گرفته است. در  32-33اول سال آبي ماهه 

ن سامانه هشدار لحاظ تدوی تحقیق حاضر، به

ها و نواحي مختلف بندی استان خشکسالي و اولویت

کشور از حیث شدت خشکسالي، پایش مکاني 

های خشکسالي هواشناسي با استخراج کلیه ایستگاه

سینوپتیك سازمان هواشناسي با طول دوره آماری 

قیاس مکاني کل کشور صورت پذیرفته مناسب در م

 است. 

SPIمفهوم شاخص بارش استاندارد شده 
شاخص : 1

SPI  وسیله به 0334در سال Mckee  و همکارانش

. این شاخص برای هر منطقه بر اساس ثبت ارائه شد

شود. در های طوالني مدت آن محاسبه ميبارندگي

ها دگيابتدا توزیع آماری مناسب، بر آمار بلند مدت بارن

سپس تابع توزیع تجمعي با  ،شودزش داده ميابر

ساوی به توزیع نرمال تبدیل استفاده از احتماالت م

 شودگاما در نظر گرفته مي شود. این توزیع معموالمي

(Edwards  وMckee ،0331) تنها عامل موثر در .

باشد و اساس محاسبه این شاخص عنصر بارندگي مي

ای هر مقیاس زماني است و آن احتماالت بارندگي بر

، سه، یكهای زماني توان این شاخص را در مقیاسمي

ماهه محاسبه کرد. این قابلیت  58و  25، 02، نه، شش

دهد تا وضعیت منابع آب را برای  این امکان را مي

که در کشاورزی و  های کوتاه مدتها و تداوم دوره

ز مطالعه رطوبت قابل دسترس گیاه مناسب بوده و نی

-های زماني بلند مدت، که در مطالعه جریان مقیاس

ای و مخازن آب زیرزمیني حائز اهمیت  های رودخانه

مورد مطالعه قرار گیرد. بسیاری از محققین به  ،است

و  Hayes. اندپذیری این روش اشاره داشتهانعطاف

بارندگي هر ایستگاه  SPIروش در ( 0338) ،همکاران

آن در فواصل زماني  SPIدیر را در نظر گرفته و مقا
                                                 
1
 Standardized Precipitation Index 
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د که اعداد مثبت معرف ترسالي شو مختلف محاسبه مي

لي خواهند بود و سپس و اعداد منفي معرف خشکسا

د. شو های مختلف ارائه مي صورت نقشه نتایج آن به

نیاز اطالعاتي کم و محاسبه اهمیت این شاخص در 

 قابلیت پایش نزدیك به ،ساده آن است. از طرفي نسبتا

مناسبي  عي، این شاخص را در موقعیت نسبتازمان واق

توان را مي SPIقرار داده است. عالوه بر آن، محاسبه 

های زماني مختلف انجام داد و باالخره با  در مقیاس

های آماری موجود در کشور در این توجه به کاستي

 .توان تا حدودی اطالعات الزم را تهیه نمودروش مي

  

 و بحث يجانت

ای صورت منطقه ای است که بهکسالي پدیدهخش

 ترین مرحله پایش، ارائهنهایي ،لذا .افتداتفاق مي

باشد. در این های گستره مکاني خشکسالي مينقشه

ای حاصل از پردازش مرحله است که اطالعات نقطه

ها یافته و این نقشه ها به سطح تعمیمهای ایستگاهادهد

با استفاده از اطالعات ند. بر این اساس شوتهیه مي

موجود اقدام به تعیین گستره خشکسالي هواشناسي 

 برای مدت زمان سپری شده یعني مهر تا پایان اسفند

 .شدشش ماهه  ،0332

گستره مکاني خشکسالي در کشور با استفاده از 

که مفهوم آن در  SPIشاخص بارش استاندارد شده 

ا پایان ت 0332 قسمت قبل آمد، برای دوره مزبور مهر

طور . همان(0شکل ) تعیین شده است 0332 اسفند

بر اساس این شاخص، وضعیت  ،شودکه مشاهده مي

- طوریشود، بههای کشور دیده ميمتغیری در استان

که در این بازه بیش از نیمي از کشور در وضعیت 

 .برد تا خشکسالي بسیار شدید به سر مي نرمال

در این  ،شده استنشان داده  0شکل  همانطور که در

مایان کانون عمده خشکسالي در کشور ن سهبازه زماني 

 باشند. به شرح ذیل مي شده است که

اولین گستره خشکسالي مربوط به مناطق واقع در  -0

که گستره  طوری هب ،باشد کشور ميشمال شرق 

ای مدور سه  صورت پهنه هخشکسالي در این منطقه ب

نان را در برگرفته رضوی و سم استان خراسان شمالي،

که استان خراسان شمالي کانون اصلي این  است

 باشد. ميدر این منطقه گستره خشکسالي 

دومین گستره خشکسالي مربوط به مناطق واقع در  -2

کانون  تهرانکه استان باشد  های جنوبي البرز مي دامنه

 باشد.  خشکسالي این منطقه مياصلي 

منطقه  الي مربوط بهسومین گستره خشکس -3

باشد که مناطق شمالي استان اردبیل  آذربایجان مي

باشد. کانون سوم  این منطقه مي کانون اصلي

مقایسه با دو کانون دیگر تقریبا از  خشکسالي در

شدت زیرا  ،باشد شرایط مساعدتری برخوردار مي

های  خشکسالي در این منطقه کمتر از دیگر کانون

 باشد. مذکور مي

ن تهران و خراسان شمالي که اکه دو است در حالي

های اصلي در مناطق گستره خشکسالي  کانون

ت در این بازه زماني از شرایط حادتری نسب ،باشند مي

اند و جزء مناطق  به دیگر مناطق کشور قرار گرفته

 باشند. هشدار مي

های مناسب در سطوح مختلف ریزیبرنامه ،لذا

 ستفادها ،منظور سازگاری با خشکسالي و همچنین به

امری ضروری ها  بهینه از منابع آب در این استان

شده در سرتاسر  که مناطق واقع در حالي باشد. مي

، شرق، غرب و مرکز به جز نواحي ساحلي جنوب

شهرستان اقلید در استان فارس در این بازه زماني در 

در ند. بر شکسالي متوسط تا ترسالي به سر ميشرایط خ

وضعیت خشکسالي کشور در  منظور مقایسهبه ،ادامه

اقدام  30-32مقایسه با مدت مشابه سال آبي گذشته 

به استخراج نقشه گستره جغرافیایي خشکسالي با 

 ،2 . بر اساس شکلنمودیم SPIاستفاده از شاخص 

نیمي از کشور در وضعیت خشکسالي متوسط تا 

رایط خشکسالي شدید قرار داشته و نیمي دیگر در ش

اند. از مقایسه دو نقشه  رار داشتهنرمال تا ترسالي ق

برای شش  SPIگستره خشکسالي بر مبنای شاخص 

با دوره مشابه سال آبي  32-33ه اول سال آبي ماه

شود که در شش ، نتیجه مي2و  0 های گذشته شکل

گستره خشکسالي در این  32-33ماهه اول سال آبي 

اکثر  30-32باره زماني نسبت به دوره مشابه گذشته 

ی وضعیت معکوسي نسبت به هم طق کشور دارامنا

گستره  ،شود اند. همانطور که مالحضه مي داشته

از شمال شرق  32-33 خشکسالي در این بازه زماني

جز استان گیالن که ه به سمت شمال غرب کشور ب

 .پیشروی نموده است ،این امتداد را قطع کرده است
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سال این در حالي است که این مناطق در دوره مشابه 

دارای شرایطي کامال متفات بوده  30-32گذسته 

 2 و 0 است. مقایسه گستره خشکسالي در دو شکل

خشکسالي در این دو گویای تغییرات فاحش گستره 

ه مناطق واقع در شمال ک طوری ،باشد مقطع زماني مي

های شمالي و جنوبي البرز مرکزی که در  شرق، دامنه

نرمال تا ترسالي  شرایط در 30-32دوره مشابه گذشته 

 کامال 32-33 در این بازه زماني ،اند برده به سر مي

های  و مناطق مذکور جزء کانونتغییر وضعیت داده 

 .اند لي در این بازه زماني قرار گرفتهاصلي خشکسا

که از شرایط نرمال تا ترسالي به شرایط  طوری هب

شدید تغییر  خشکسالي متوسط تا خشکسالي بسیار

های تهران، خراسان  خصوص استان هاند. ب وضعیت داده

رضوی، گلستان و سمنان که از وضعیت نرمال تا تر 

الي سالي به وضعیت خشکسالي متوسط تا خشکس

 اند. بسیار شدید تغییر وضعیت داده

استان آذربایجان غربي دارای تغییرات  ،همچنین

فاحشي در این بازه زماني نسبت به دوره مشابه 

از شرایط تر که  طوری هب ،استگذشته خود داشته 

به شرایط خشك سالي متوسط  سالي تا ترسالي شدید

تغییر وضعیت داده است. در این میان استان اردبیل و 

ه گذشته دارای آذربایجان شرقي نسبت به دوره مشاب

مناطق واقع که  در حالي باشد. تغییرات فاحشي نمي

ره در غرب، شرق و نوار ساحلي جنوب کشور که در دو

توسط تا مشابه گذشته در شرایط خشکسالي م

های اصلي  اند و جزء کانون خشکسالي شدید قرار داشته

در این بازه  .اند ر دوره مشابه گذشته بودهخشکسالي د

اند و در  ي از تغییرات فاحشي برخوردار شدهزمان

که در  اند سالي تا ترسالي متوسط قرار گرفتهشرایط تر

در  SPIدارای بیشترین مقدار این میان استان بوشهر 

مناطق واقع در مرکز و جنوب  باشد. منطقه مذکور مي

شرقي کشور در این بازه زماني نسبت به دوره مشابه 

سال گذشته خود  SPIگذشته دارای عددی کمتر از 

شرایط نرمال تا ترسالي به  ولیکن در کل در ،اند شده

در براند. در این میان فقط شهرستان اقلید  سر مي

باشد که در شرایط حادتری نسبت به  استان فارس مي

 جوار خود در این بازه زماني داشته است. نقاط هم

های مناسب در سطوح مختلف ریزیبرنامه ،لذا

استفاده  ،منظور سازگاری با خشکسالي و همچنین به

ه خصوص بهینه از منابع آب و خاک در کل کشور ب

به خشکسالي مناطقي که در شرایط حادتری نسبت 

 باشد. ، امری ضروری مياند قرار گرفته

 SPIروند تغییرات خشکسالی بر اساس شاخص 

در ادوار سه ماهه و يک ماهه منتهی به اسفند 

آنچه از مقایسه نقشه سه ماهه : 39-39ماه سال آبی 

یز یك ماهه منهتي به اسفند بر هي به اسفند و نتمن

باشد که مقدار بارش  ویای این واقعیت ميگ ،آید مي

سه ماهه منتهي به اسفند  ،دریافتي در فصل زمستان

شمال -امتداد محور شمال شرق در مناطق واقع در

دت گین طوالني ممیان غرب از بارش کمتری نسبت به

 SPIمقادیر  ،اند و به همین جهت خود برخوردار شده

که گویای در این مناطق رو به کاهش بوده است 

 بوده است.در این مناطق زمستاني خشك حاکم 

 

 
)سال  0332نقشه گستره خشکسالي مهر  تا پایان اسفند  -1 شکل

 SPI( بر اساس شاخص 32-33آبي 

 
)سال  0330نقشه گستره خشکسالي مهر  تا پایان اسفند   -9 شکل

 SPI( بر اساس شاخص 30-32آبي 



 411/  . . . یها کشور با استفاده از شاخص يهواشناس يخشکسال يمکان لیتحلگزارش فني: 

 

 
)سال  0332کسالي سه ماهه منتهي به اسفند گستره خش -9 شکل

 SPI( بر اساس شاخص 32-33آبي 

 
 0332نقشه گستره خشکسالي یك ماهه منتهي به اسفند  -4 شکل

 SPI( بر اساس شاخص 32-33)سال آبي 

 

، نقشه یك ماهه گویای این واقعیت همچنین

های خراسان  برای استان 0332باشد که اسفندماه  مي

جان غربي هران و آذربایشمالي، گلستان، مازندران، ت

نسبت به میانگین طوالني مدت خود ماهي خشك 

منظور امکان ارائه  به .(5 و 3 های ل)شکبوده است 

تر از مناطق درگیر خشکسالي  تصویری دقیق

 32-33 هواشناسي در شش ماهه اول سال آبي جاری

های زماني خشکسالي  اقدام به تهیه نمودار سری

است که ده ش SPIهواشناسي با استفاده از شاخص 

ها  و سه ماهه منتهي به هریك از ماه شامل یك ماهه

 .(9و  4 های ل)شکباشد  در این بازه زماني مي

، نمایانگر این دشو استنباط مي 4آنچه از شکل 

سه ماهه منتهي به ماه بهمن و اسفند  SPIباشد که  مي

های کشور دارای روند کاهشي بوده و  در اکثر استان

های زماني از شرایط  در این بازههای کشور  اکثر استان

متوسط تا شدید تغییر  شرایط خشکسالي نرمال به

سه ماهه منتهي به  SPIخصوص ه اند. ب وضعیت داده

های کشور روند کاهشي  اسفند ماه که در اکثر استان

در  داشته و حاکي از نقصان بارش در فصل زمستان

 32-33این بازه زماني شش ماهه اول سال آبي 

های خراسان  ترتیب استان به ،شد. در این میانبا مي

شمالي، خراسان رضوی و سمنان دارای کمترین 

های در سه ماهه منتهي به هریك از ماه SPIمقادیر 

نشان داده شده  4باشد که در شکل  فصل زمستان مي

است و گویای بیشترین شدت خشکسالي در 

 باشد. های مذکور در این بازه زماني مي استان

باشد که  گویای این واقعیت مي 9، شکل نینهمچ

ها در این  ترین ماه های دی و بهمن خشكترتیب ماه به

برای اکثر  32-33شش ماهه اول سال آبي  ،بازه زماني

های کشور بوده است که در این میان مقادیر  استان

SPI  4/0یك ماهه استان خراسان شمالي بین- 

<<SPI 4/1- م شرایط وباشد که حاکي از تدا مي

ریزی در  برنامه ،لذا .باشد خشکسالي در این استان مي

 ،همچنین های مدیریتي استفاده از منابع آب وگام

لي در محدوده استان امر سازگاری با شرایط خشکسا

جهت بررسي و مقایسه  ،باشد. همچنین ضروری مي

-33 نوسانات خشکسالي در شش ماهه اول سال آبي

ماني یك ماهه، سه ماهه و اقدام به تهیه سری ز 32

شکل )شده است  0332شش ماهه منتهي به اسفند 

سه ماهه و شش  SPIمقادیر  ،1با توجه به شکل . (1

ترتیب در  به 0332ماهه منتهي به اسفند ماه 

های خراسان شمالي، خراسان رضوی، البرز و  استان

 SPIکه مقادیر  طوری هب ،تهران روندی کاهشي داشته

بوده  -SPI>4/2<-0مذکور برابر با  های در استان

مربوز به استان  است که بیشترین شدت خشکسالي

 -2باشد که مقدار آن به کمتر از  خراسان شمالي مي

جهت بررسي و مقایسه  ،رسیده است. همچنین

نسبت به  32-33نوسانات خشکسالي در سال جاری 

اقدام به تهیه نمودار  30-32دوره مشابه گذشته 

برای دو مقطع  SPIلي هواشناسي شاخص خشکسا

ده است تا بتوان به شکل بهتری شزماني مشابه 

(. با 8 شکل)را دنبال نمود تغییرات گستره خشکسالي 

مقایسه نوسانات  دهنده که نشان ،8توجه به شکل 

چنین  30-32و  32-33خشکسالي در دو بازه زماني 

د که در این بازه زماني شش ماهه اول شو استنباط مي

ترتیب مربوط  به SPIکمترین مقدار  32-33ال آبي س
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های خراسان شمالي، سمنان، خراسان  به استان

باشد که مقدار آن  ردبیل ميرضوی، تهران، البرز، قم و ا

در  SPIرسیده است که کمترین مقدار  -0به کمتر از 

باشد که  مربوط به استان خراسان شمالي مي این میان

یده است که حاکي از رس -2عدد آن به کمتر از 

باشد  سالي بسیار شدید در این منطقه ميشرایط خشک

مشخص  کامال 0 این وضعیت در نقشه مربوطه شکل و

های  برای بررسي بهتر استان ،همچنین شده است.

شش ماهه اول  ،درگیر خشکسالي در این بازه زماني

اقدام به تهیه نمودار سری زماني  32-33سال آبي 

ي هواشناسي با استفاده از شاخص شش ماهه خشکسال

SPI شد. با مي 01و  00های  لشده است که شامل شک

نسبت تغییرات شدت خشکسالي در  ،از سوی دیگر

 ارائه شده است. 0های کشور در جدول  استان

 PNروند تغییرات خشکسالی بر اساس شاخص 

-39در شش ماهه منتهی به اسفند ماه سال آبی 

 نمایانگر سه ،دشو باط مياستن 3آنچه از شکل : 39

 کانون خشکسالي در سطح کشور در این بازه زماني

 عبارتند از:  ترتیب وسعت و شدت باشد که به مي

کشور  شمال شرقمنطقه کانون خشکسالي اولین  -لفا

لي خشکسالي در این بازه زماني که کانون اص است

ی خراسان شمالي، رضوی و ها باشد و شامل استان مي

ان در وضعیت باشد که هر سه است سمنان مي

 اند.  تا بسیار شدید قرار گرفته ضعیفخشکسالي 

کزی های جنوبي البرز مرامنهدکانون دوم شامل  -ب

های تهران، قم و البرز باشد که شامل استان مي

وضعیت خشکسالي  باشد که هر سه استان در مي

 اند. تا بسیار شدید قرار گرفته ضعیف

اشد که ب استان فارس ميالي سوم خشکس کانون -ج 

آن نیز در وضعیت خشکسالي ضعیف تا بسیار شدید 

ورد درصد مناطق ، برای برآقرار گرفته است. همچنین

بارش ای نمودار دایرهدرگیر خشکسالي اقدام به تهیه 

نسبت به میانگین  32-33ل سال آبي در شش ماهه او

درصد  ،همچنینو  PNطوالني مدت بر اساس شاخص 

داده شده  نمایش 01نموده که در شکل ها آن تمساح

است.

 

 
 SPIبر اساس شاخص  32-33های سال آبي  یك از ماه نوسانات خشکسالي سه ماهه منتهي به هر نمودار -5 شکل

 

 
 SPIبر اساس شاخص  32-33های  سال آبي  یك از ماه نوسانات خشکسالي یك ماهه منتهي به هر نمودار -6 شکل
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 SPIبر اساس شاخص  32-33ماهه منتهي به اسفند ماه سال آبي  شش و سه، یكهای زماني  نوسانات خشکسالي در سری نمودار -7 شکل

 

 
 SPIاساس شاخص  بر 30-32و  32-33ماهه منتهي به اسفند ماه سال آبي  ششمقایسه نوسانات خشکسالي  نمودار -8 شکل

 

 
)سال  0332پایان اسفند تا نقشه گستره خشکسالي مهر  -3 شکل

 PN ( بر اساس شاخص32-33آبي 

 
نسبت  32-33ل سال آبي نمودار بارش در شش ماهه او -11 شکل

و همچنین درصد  PNبه میانگین طوالني مدت بر اساس شاخص 

 مساحت

 
-33 نوسانات خشکسالي شش ماهه اول سال آبي نمودار -11 شکل

 SPI اساس شاخصر باستان تهران  32

 
نوسانات خشکسالي شش ماهه اول سال آبي  نمودار -19 شکل

 SPIاساس شاخص  استان البرز بر 33-32
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-33نوسانات خشکسالي شش ماهه اول سال آبي  نمودار -19 شکل

 SPIاساس شاخص  استان خراسان شمالي بر 32

 
نوسانات خشکسالي شش ماهه اول سال آبي  نمودار -14 شکل

 SPIاساس شاخص  رب سمناناستان  33-32

 
-33نوسانات خشکسالي شش ماهه اول سال آبي  نمودار -15 شکل

 SPIاساس شاخص  استان گلستان بر 32
 

 
نوسانات خشکسالي شش ماهه اول سال آبي  نمودار -16 شکل

 SPIاساس شاخص  استان اردبیل بر 33-32
 

 
 SPIاساس شاخص  استان خراسان رضوی بر 32-33نوسانات خشکسالي شش ماهه اول سال آبي  نمودار -17 شکل

 

 گیری نتیجه

گستره مکاني خشکسالي در کشور با استفاده از 

شش ماهه منتهي  شاخص بارش استاندارد شده برای

نمایانگر آن  0که شکل  32-33 سال آبي به اسفند ماه

در بر اساس این شاخص، باشد، وضعیت متغیری  مي

که در این  طوریبه .شودهای کشور دیده مياستان

تا  بیش از نیمي از کشور در وضعیت نرمال بازه زماني

برد. در این بازه  خشکسالي بسیار شدید به سر مي

رشته کوه دو موازی با جهت  زماني گستره خشکسالي

و شمال  شمال شرق-غربشمال ، و زاگرسالبرز 

که در این میان اگر از  باشد مي جنوب شرق-غرب

نوار غربي کشور های  استان گیالن به سمت استان

مناطق واقع بر روی این  ،مییخطي فرضي رسم نما

ترسالي تا ترسالي شدید واقع  خط فرضي در شرایط



 415/  . . . یها کشور با استفاده از شاخص يهواشناس يخشکسال يمکان لیتحلگزارش فني: 

 

اما بیشترین شدت خشکسالي مربوط به  اند. شده

کشور شمال شرق -واقع در محور شمال غربمناطق 

تا خشکسالي بسیار  که در وضعیت نرمالباشد  مي

سالي شکهر سه  کانون اصلي خ برند و شدید به سر مي

ترتیب وسعت و شدت  در آن واقع شده است که به

خراسان رضوی،  های خراسان شمالي،شامل استان

که مناطق واقع در  در حاليباشد.  تهران و اردبیل مي

، جنوب شرق-در محور شمال غربگستره خشکسالي 

رق در شمال ش -در مقایسه با محور شمال غرب

ظر خشکسالي اند و از ن شرایط مساعدتری قرار گرفته

ند بر نرمال تا خشکسالي متوسط به سر ميدر وضعیت 

باشد که در  ميو تنها شهرستان اقلید در استان فارس 

این بازه زماني در شرایط خشکسالي شدید قرار گرفته 

ر شرایط است. دیگر نقاط کشور در این بازه زماني د

 .(0 شکل)برند  نرمال تا ترسال به سر مي

 

 های کشور نسبت تغییرات شدت خشکسالي در استان -1جدول 

 استان
شش ماهه اول 

 32-33سال آبي 

شش ماهه اول 

 30-32سال آبي 

درصد تغییرات 

 شدت خشکسالي
 استان

شش ماهه اول 

 32-33سال آبي 

شش ماهه اول 

 30-32سال آبي 

درصد تغییرات 

 شدت خشکسالي

33/1 هرمزگان  33/1-  99-  
خراسان 

 رضوی
48/0-  21/1  018 

سیستان و 

 بلوچستان
52/1  51/1-  83- -14/0 قم   03/1-  33 

-29/1 فارس  28/1-  2- -05/1 کردستان   25/1-  01-  

05/1 کرمان  23/1-  38- -35/0 تهران   11/1-  029 

91/1 بوشهر  18/1-  14- -91/0 سمنان   09/1  083 

-11/1 خوزستان  18/1 -51/0 البرز 04   12/1-  038 

کهکیلویه و 

 بویر احمر
14/1-  51/1 -31/1 قزوین 42   32/1-  4 

-38/1 یزد  42/1 -52/1 مازندران 31   04/1  41 

چهارمحال 

 بختیاری
25/1-  53/1 51/1 زنجان 15   30/1-  18-  

08/1 اصفهان  58/1  31 
آذربایجان 

 غربي
59/1-  33/1  13 

خراسان 

 جنوبي
55/1-  39/1- -81/1 تانگلس 8   35/1  020 

31/1 ایالم  51/1-  19- 52/1 گیالن   34/1-  11-  

-01/1 لرستان  45/1-  39-  
خراسان 

 شمالي
32/2-  13/1-  223 

-54/1 مرکزی  31/1-  8 
آذربایجان 

 شرقي
44/1-  04/1-  51 

39/1 همدان  10/1-  011- -15/0 اردبیل   92/1-  52 

21/1 کرمانشاه  53/1-  11-  
دریاچه 

 ارومیه
95/1-  53/1  011 

 

شود  استنباط مي 2و  0 های لکشآنچه از مقایسه 

حاکي از آن است گستره خشکسالي در دو مقطع 

 30-32و  32-33سال آبي شش ماهه اول  ،زماني

که  طوری هب ،دارای تغییرات مکاني فاحشي بوده است

های جنوبي البرز  دامنه و مناطق واقع در شمال شرق

ط نرمال تا از شرای 30-32 که در دوره مشابه گذشته

 32-33در این بازه زماني  .اند برخوردار بوده ترسالي

که از شرایط  طوری هب ،اند دارای تغییرات فاحشي شده

نرمال تا ترسالي به شرایط خشکسالي متوسط تا بسیار 

اند و جزء دو کانون اصلي  دید تغییر وضعیت دادهش
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 32-33شش ماهه اول  ،خشکسالي در این بازه زماني

آذربایجان غربي که در دوره استان  ،همچنین اند. گشته

در این  ،مشابه گذشته در شرایط ترسالي بوده است

تغییرات فاحشي یافته و از شرایط  32-33بازه زماني 

ترسالي به وضعیت خشکسالي متوسط تا شدید تغییر 

 وضعیت داده است. 

که مناطق واقع در نوار ساحلي جنوب غربي  حالي در

ه در کشور ک ب، شرق و نوار ساحلي جنوغرب ،خزر

های اصلي خشکسالي  دوره مشابه گذشته جزء کانون

تغییر وضعیت داده  32-33 در این بازه زماني ،اند بوده

و از شرایط خشکسالي متوسط تا خشکسالي بسیار 

رمال تا ترسالي تغییر وضعیت شدید به شرایط ن

های شمالي استان در این میان تنها شهرستان اند. داده

خشکسالي متوسط تا شدید به سر  فارس در شرایط

تغییرات  ند و نسبت به دوره مشابه گذشته ازبر مي

که  نکته قابل توجه این اند. فاحشي برخوردار نشده

های تهران، قم، البرز، خراسان شمالي، رضوی، استان

مراکز  32-33زه زماني سمنان و اردبیل در این با

های انباشند و نیز است های خشکسالي مياصلي کانون

مازندران، زنجان و آذربایجان غربي با توجه به مقادیر 

SPI  32-33شش ماهه منتهي به اسفند ماه سال آبي 

های ریزیلذا برنامه اند. در وضعیت هشدار قرار گرفته

استفاده بهینه از منابع آب  مناسب در سطوح مختلف و

 است. و خاک در مناطق مذکور امری ضروری
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Abstract 

Drought is one of the natural disasters impacting on socio-economic of the society 

during short, mid and long terms. Continuously monitoring and evaluating of droughts, 

which are accounted for the main object of the present study, can affectively alleviate 

drought impacts helping to come up with a drought risk management plan. In this 

research, the spatial variation of meteorological drought was analyzed for the first half 

of the hydrological year 1392-1393. Drought indicators used in this study were SPI and 

PN and their results were compared through the prepared maps. Results indicated that 

spatial variations of the rainfall have been considerable in some provinces which has led 

to severe droughts whereas, other provinces have received more precipitation compared 

to normal situation. In addition to variation of drought intensity, its spatial extension has 

been changing significantly. In this regard, the drought intensities have been decreasing 

in North Khorasan, Razavi Khorasan, Alborz, and Tehran province with regard to the 

SPI classification namely -2.5<SPI<-1. According to the spatial distribution of the 

meteorological drought maps, the most severe drought has been happening over the 

North Khorasan by SPI less than -2. Also, based on the drought maps, a severe drought 

is extending over Mazandaran, Zanjan and West Azarbayejan provinces. Moreover, the 

spatial distribution of the drought maps prepared by calculating SPI and PN is well 

coincident.  

 

Key words: Dryness, Drought intensity, Drought extension, Natural hazards, Warning 

condition 
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