
 

 

 
در دوره سرد سال و ارتباط آن با   SPIران با استفاده از شاخص يدر ا يت خشکساليوضع يبررس
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  )مشهد يار دانشگاه فردوسياستاد(رضا دوستان 

  maryam.asad70@yahoo.com)زديدانشگاه  -يم شناسيارشد اقل يدانشجو کارشناس(م اسديمر
  )مشهد يدانشگاه فردوس -يم شناسيارشد اقل يارشناسدانشجو ک(انيالهه اعتماد

 
  :دهيچک

 تحت حاكميت دوره طول در را محيطي مختلف هاي بخش كه است جوي هاي پديده از يكي خشكسالي
 آب رد، منابعيگ يقرار م خشكسالي مدت بلند ر شرايطيکه تحت تاث يهاي بخش از يكي .ميدهد تاثير قرار

م که، با ين بوديبه دنبال ا مقاله اين در .است گرفته قرار توجه مورد ها بخش ساير كمتراز كه متأسفانه است
ساله ٣٠ يدوره آمار يران در طيک اينوپتيستگاه سيا ٩بارش مربوط به  يماهانه  ياستفاده از داده ها

و  ين خشکساليب يه رابطه سه ما ياس زمانيدر مق SPIن با استفاده از شاخص يو همچن) ٢٠٠٥-١٩٧٥(
 ينشان داد که کمبود بارش در فصل زمستان و به تبع آن خشکسال ين بررسيج اينتا. ميابيبحران آب را در 
کمبود بارش در  يو حت يکند و بعد از آن در مناطق جنوبيان ميشتر خود را نمايکشور ب يدر مناطق شمال

زد در طول يمنتخب شده  يستگاه هاين اياست و در بدا کرده يز کاهش پين يفصل زمستان در مناطق غرب
رجند، مشهد،اهواز، بندرعباس و چاه يز و بيستگاه و بعد از آن سنندج، بابلسر، تبرين ايخشکتر يدوره آمار
  .رنديگيقرار م ياز نظر خشکسال يبعد يب در رده هايبهار به ترت

  .يخشکسال ينسب يفراوان -الفصل سرد س يبارندگ – SPI-بحران آب-يخشکسال: د واژه هايکل
  مقدمه
 يو نادر در نظر م يداد تصادفيک رويمکرر آب و هوا است که به اشتباه آن را  يها يژگياز و يخشکسال

 )٢٠٠٥:٧،يموناسل. (ر محاسبه نموديط بلند مدت بارش و تبخيد با در نظر گرفتن شرايرا با يخشکسال. رنديگ
جاد بحران آب يمدت که باعث ا يک دوره طوالنيبارش در  يعيطبر يتوان کاهش غ يرا م يخشکسال يواژه 

)  ٢: ٢٠١٢توس،. ( ف کرديتعر... ح و ي،  صنعت،  جنگل،  تفريبهداشت، کشاورز: در مصارف مختلف از جمله
زان يا برابر با ميش تر يمواقع ب يدر گاه ياز خشکسال ين است که خسارات و اثرات ناشينکته قابل توجه ا

. ار مشکل استين زمان آغاز، گسترش و خاتمه آن بسيين تعيبنابرا. باشد يل و زلزله مياز س يشخسارات نا
 يتوان شدت، وسعت، فراوان ي، ميمختلف خشکسال يشاخص ها يله ين به وسيبنابرا) ١٢٣: ١٣٨٥،يائيآس(

نمود استفاده  يخشکسال يمحاسبه  يتوان برا يکه م يياز شاخص ها يکي. را مشخص نمود يخشکسال
ن شاخص يا. ارائه نمودند  ١٩٩٣و همکاران در سال  ياست که مک ک) (SPIشاخص بارش استاندارد شده  

و  يمتفاوت زمان يدوره ها يبرا يت محاسبه خشکسالي، قابليقابل دسترس بارندگ يبا استفاده از داده ها
برخوردار  يت جهانيقبولاز م يل خشکساليتحل ي، به عنوان شاخص مناسب برايزمان ياس هاين مقيهمچن
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شود که شاخص  يشروع م يزمان يخشکسال SPIر يبا توجه به مقاد)١٣٨٩:١٠٧با و همکاران،يشک.( است
SPI يدر رابطه با بررس. است يان خشکساليپا ين شاخص مثبت شد به منزله يکه ا يباشد و زمان يمنف 

ران انجام يا يبخش ها يو تمام يغرب يدر کشورها ياديز يتا کنون پژوهش ها SPIبه روش  يخشکسال
شدت و گسترش  يبررس يبرا) ٢٠٠٣(روالت و همکاران : ر اشاره کرديتوان به مطالعات زيگرفته است که م

 يسال خشکسال٨استفاده نمودند و متوجه شدند که  SPIاز شاخص  يجنوب يقايدر آفر يخشکسال يمکان
و  يپ. ادشدن استيرو به ز يج شدت خشکساليماهه اتفاق افتاده است که به تدر ٦اس يد در مقيشد

 ٩و  ٦، ٣، ١ يزمان ياس هايرا در مق ين خشکساليدر چ ياثرات خشکسال يبررس يبرا) ٢٠١٣(همکاران 
آب و  يها يو ناهنجار ين خشکساليب ينامبردگان توانستند ارتباط قو. استفاده نمودند SPIماهه از روش 

 يو زمان ييل تنوع فضايه و تحليتجز يبرا SPIاز شاخص ) ٢٠١٣(و همکاران  يياکسا. دا کننديپ ييهوا
و  ٦، ٣اس ين شاخص در مقيا. استفاده نموده است) ٢٠٠٧- ١٩٦٠( يدوره آمار يدر پاکستان ط يخشکسال

بزرگ و گسترده در  يها يق آن ها نشان داد که خشکساليج حاصل از تحقينتا. ماهه حساب کردند ١٢
: ن رابطه انجام شده است ازجملهيدر ا يز مطالعاتيران نيدر ا .ال رخ دادن استبزرگ پاکستان در ح ينواح
ران، يا يها يخشکسال ي،گسترش و فراوانيبدست آوردن قواعد حاکم بر بزرگ يبرا) ١٣٧٦( ور و همکارانيغ

افتند ين دو نقشه دريق ايبر اساس تلف. ران را رسم نموده انديهم بارش کشور ا ينگ نقشه هايجياز روش کر
روبه رو شدند و در  يبا خشکسال يم مناطق محدوديد رو به رو بوديشد يها يکه با بارندگ يکه در مواقع

به منظور ) ١٣٨٦(دانشور و همکاران. فرا گرفت يرا خشکسال يشتريکم بود مناطق ب يکه بارندگ ييسال ها
- ١٩٩٩(ساله  يس يره آمارک دوي يران، از آمار بارندگيمرکز، جنوب و جنوب شرق ا يخشکسال يبررس
متوسط  يبرآورد شده با هر دوره بازگشت، به بارندگ يق نسبت بارندگيآنها از طر. استفاده کردند)١٩٧٠

جه ين نتيق آن نقشه به ايم نمودند و از طريهر منطقه ترس يهم نسبت را برا يستگاه نقشه يساالنه هر ا
 يساله در کل سطح منطقه آن گاه کدام نواح  Tت با دوره بازگش يفرض يکه خشکسال يدند که هنگاميرس

و  يخشکسال يبه منظور بررس) ١٣٨٦(فرج زاده . خواهند شد يتر يدر سطح منطقه دچار ضعف بحران
) ٢٠٠٣-١٩٦٦(سال  ٣٨ يک در طينوپتيستگاه سيا ١٩در قسمت غرب کشور از اطالعات بارش  يترسال

شمال  يستگاه هايده است که  تمام ايجه رسين نتيچه به ايو ن SPIاستفاده نموده است و با توجه به روش 
با استفاده از ) ١٣٨٨(يگرج. روبه رو بوده اند يبا خشکسال ٢٠٠١و در سال  يبا ترسال ١٩٧٩در سال  يغرب

. ده استيجه رسين نتيران پرداخته است و به ايدر ا يخشکسال يو مکان يل زمانيبه تحل SPIشاخص 
ستگاه گرگان و يد اينسبتاً خشک و خشک شد يماه در رده  ٣اس يدر مق يشکسالوقوع خ يحداکثر فراوان

را  يشدت،تداوم و وسعت خشکسال) ١٣٨٨(زارچ  ياسد. ستگاه سنندج رخ داده استيفرا خشک ا يدر رده 
 ٣٨ يبرا) ٢٠٠٣- ٢٠٠٢تا  ١٩٧٤-١٩٨٣(ساله  ٣٠مشترک  يآمار يک دوره ي يدر ط RDIبا شاخص 

ه مناطق کشور ين بود که کليق نامبرده ايج حاصل از تحقيکرده است و نتا يکشور بررس يستگاه هواشناسيا
شتر در معرض خطر ي، بيو شرق ياز کشور مانند مناطق مرکز ييرا تجربه نموده است و بخش ها يخشکسال
ران ير اد يخشکسال يرات زمانيين روند تغييو تع يبه گروه بند) ١٣٨٩(ع زادهيشف. قرار داشته اند يخشکسال

 ياس هايمق يدر تمام يده است که روند خشکيجه رسين نتيپرداخته است و به ا RDIه يبا استفاده از نما
پهنه  يبرا) ١٣٩١(و همکاران  يخسرو. ش بوده استيدر کشور رو به افزا يماهه روند خشکسال ١٢و  ٩، ٦



  

 

 

ن پژوهش از يا ياند و برا استفاده کرده RNIو  SPI ،RAI ،SIPران از شاخص يا يشدت خشکسال يبند
استفاده شده است و در آخر ) ٢٠٠٥-١٩٧٦(ساله  ٣٠ يدوره  يران طيک اينوپتيستگاه سيا ٤٨ يداده ها

ران در رابطه با يکه در ا ييپژوهش ها يدر تمام. پرداخته است يستگاه از نظر خشکسالين ايا يبه پهنه بند
را در  ينکرده است که کمبود بارش و تبع آن خشکسال ن نکته اشارهيده است به ايبه انجام رس يخشکسال
 يزان خشکساليش ميل افزاينده در کدام مناطق  به دليافت؟ و در آيتوان  يشتر ميران بياز ا يچه مناطق

  خورد؟ يشتر به چشم ميمسئله بحران آب ب
    :مواد و روش ها

 ١٦٤٨١٩٥مساحت اين کشور  .ستانه ايمشهور به خاورم ي ا در منطقهيآس يدر جنوب غرب يران کشوريا
 ٣٩ يقه اليدرجه و سه دق ٢٥ع جهان است که در محدوده يوس ياز کشورها يکيران يا .کيلومتر مربع است

واقع شده  يقه طول شرقيدق ١٨درجه و  ٦٣ يقه اليدرجه و پنج دق ٤٤و  يقه عرض شماليدق ٤٧درجه و 
بارش استفاده  يستگاهيا يران، از داده هايا قلمرو در يروند خشکسال ين پژوهش به منظور بررسيدر ا است

ران ين پراکنش را در کل کشور ايبود که بتواند مناسب تر يستگاه ها به گونه اين ايانتخاب ا. شده است
رجند، چاه بهار يزد، بندرعباس، مشهد، بيز،سنندج، اهواز، بابلسر، يک تبرينوپتيستگاه سيا ٩داشته باشد لذا  
کشور  ياز سازمان هواشناس) ٢٠٠٥-١٩٧٥(ساله  يس يدوره آمار ير بارش ماهانه برايقادانتخاب شده و م

ستگاه ها استفاده يا يتمام يبرا SPIسه ماهه، از شاخص  يمحاسبه خشکسال يدر ابتدا برا. ديافت گرديدر
ر يست، مقادمتر در نظر گرفته شده ايلين پژوهش بارش کمتر از صفرميدر ا يخشکسال ارياز آنجا که مع. شد

محاسبه  يبرا  SPSSج حاصل با استفاده از نرم افزار يلتر شده  و نتايف excelصفر وکمتر از آن در نرم افزار 
ساالنه، ماهانه و  يها، نمودارها ين فراوانيت با استفاده از ايدر نها. ساالنه و ماهانه بکار گرفته شدند يفراوان
  .م شديترس يو مرکز ي، جنوبي، شمالي، غربيسه گانه شرق يها ستگاهيا يرين گيانگيم ين نمودارهايهمچن

  ستگاه منتخب کشوريا ٩مشخصات ): ١(جدول
  )متر(ارتفاع  ييايعرض جغراف  ييايطول جغراف  ستگاهينام ا  فيرد
  ١٣٦١  ٥/٣٨  ١٧/٤٦  اهواز  ١
  ٥/٢٢  ٢٠/٣١  ٤٠/٤٨  زيتبر  ٢
  ١٣٧٣  ٢٠/٣٥  ٤٧  سنندج  ٣
  ٧/١٢٣٧  ٥٤/٣١   ١٧/٥٤  زدي  ٤
  -٢١   ٤٣/٣٦  ٣٩/٥٢  بابلسر   ٥
  ٨/٩  ١٣/٢٧  ٢٢/٥٩  بندرعباس  ٦
  ٢/٩٩٩  ١٦/٣٦  ٣٨/٥٩  مشهد  ٧
  ١٤٩١  ٥٢/٣٢   ١٢/٥٩  رجند يب  ٨
  ٩  ١٧/٢٥   ٦٠ ٣٧  چاه بهار  ٩

  
  
  



  

 

 

  :ج و بحثينتا
استفاده شده  يخشک يش دوره هايپا يا برايه در سراسر دنين نماي، اSPIات يبا توجه به خصوص

شده  يگوناگون طراح يزمان ياس هايکردن کمبود بارش در مق يکم يبرا SPIشاخص .است
ن شاخص يو رابطه آن با بحران آب از ا يخشکسال ين به منظور محاسبه يبنابرا). ٩١، ١٣٩١:يحنف.(است

  . ميده يش مينما ييج حاصل از آن را به صورت شکل هايده شده است که نتاياستفاده گرد

  
  يغرب يستگاه هايالنه اسا يخشکسال ينسب يفراوان )١(شکل 

 يادينوسانات ز يمورد نظر دارا يآمار يسنندج در طول دوره  يتوان گفت که خشکساليشکل مبا توجه به 
ده و در يان رسيرسد و دوباره به پا يشود و بعد از آن به اوج م يآغاز م ١٩٩٩که در سال  يبوده به صورت

ز و اهواز يتبر يستگاه هايم که در اينيب ين ميهمچن .رسدين نقطه اوج خود ميشتريبه ب ٢٠٠١و  ٢٠٠٠سال 
ن يآغاز يستگاه از همان سال هايکه هر دو ا يبه صورت. گر استيمشابه همد يتا حدود يروند خشکسال

  .     شتر شاهد مسائل کمبود آب بوده استير بياخ ين سنندج در سالهايرا تجربه کرده اند بنابرا يخشکسال

 
  يمرکز يستگاه هايساالنه ا يخشکسال ينسب يفراوان) ٢(شکل

 يآمار يدر طول دوره  يزان خشکسالين ميشتريب يزد دارايستگاه يهمان طور که در شکل مشخص است ا
از بابلسر هر چه به  يبه طور کل يول. با هم مشابه هستند يبابلسر و بندر عباس تاحدود يخشکسال. باشد يم

  . رسد يآن به اوج خود م يزد فراوانيده که در ادتر شيز يزان خشکساليم ميجنوب حرکت کن

  
  يشرق يستگاه هايساالنه ا يخشکسال يفراوان)٣(شکل 

 يدر اواخر طول دوره  يخشکسال يد گفت که در چاه بهار فراوانيز بايران نيکشور ا يدر رابطه با مناطق شرق
ز يرجند نيم و در بيان مشاهده کنتو يرا م ياز سال ها خشکسال يشود و در مشهد در برخ يشتر ميب يآمار

ش يران پين هر چه در قسمت شرق به طرف جنوب ايم بنابرايمواجه هست يبا خشکسال يسالها يدر تمام
  . دهديشتر خود را نشان ميم مشکل کمبود آب بيرويم



  

 

 

 
  يشمال يستگاه هايساالنه ا يخشکسال ينسب يفراوان) ٤(شکل 

ز که در شمال غرب کشور يم که هر چه از تبرييکشور بگو يمناطق شمالتوان در رابطه با يمطابق شکل باال م
. شود يشتر ميب يخشکسال يزان فراوانيم ميش برويقرار دارد به سمت مشهد که در قسمت شمال شرق پ

ز کمتر به چشم يدر تبر يزان خشکساليبا با هم مشابه است و ميدر بابلسر و مشهد تقر يروند خشکسال
  . خورديم

  
   يجنوب يستگا ه هايساالنه ا يخشکسال يفراوان) ٥(شکل 

زان يم ميرويش ميد گفت هر جنوب غرب به سمت جنوب شرق پيز باين يجنوب يستگاه هايدر رابطه با ا
 يشتر شاهد خشکسالير بياخ يکه در چاه بهار در سال ها يشود به طور يادتر ميها ز يخشکسال يفراوان
  .با با هم مشابه استيبندرعباس تقردر اهواز و  يروند خشکسال. ميهست

شود  يم يجاد خشکساليفصل سرد سال منجر به ا يزان کمبود بارش در طيم ميدان يهمان طور که م
زان کمبود بارش در هر يشد تا از م يز در فصل سرد سال بررسيرا ن يزان خشکسالين پژوهش مين در ايبنابرا

  . ميطلع شوز ميها ن يزان خشکساليستگاه و به تبع از ميا

  
  يغرب يستگا هايسرد سال در ا يماه ها يخشکسال ينسب يفراوان): ٦(شکل 

در  يخشکسال ٢٩سنندج با داشتن  يآمار يسرد در طول دوره  يدر ماه ها يزان خشکساليدر رابطه با م
 ينسب يراوانب با فيز و اهواز به ترتيرد و بعد از آن تبريگ يقرار م يغرب يستگا هايدر ا يرتبه اول خشکسال

مواجه  يشتريسنندج با بحران آب ب يغرب يستگاه هاين در ايبنابرا. هستند يبعد يدر رتبه ها ٢٢و  ٢٧
  . خواهد بود

  



  

 

 

  يمرکز يستگاه هايسرد سال در ا يماه ها يخشکسال ينسب يفراوان) ٧(شکل 
رد و يگ يقرار م يمرکز يستگاه هايدر فصول سرد سال در رتبه اول ا يخشکسال ٢٩زد با داشتن يستگاه يا

قرار گرفته  يمرکز يستگاه هايدوم و سوم ا يدر رتبه ها يخشکسال ١٩و  ٢٨بابلسر و بندرعباس با داشتن 
. اند

  
  يشرق يستگا هايسرد سال در ا يماه ها يخشکسال ينسب يفراوان )٨(شکل 

رجند با ياست که ب ياکشور به گونه  يه شرقيمنتخب شده در ناح يستگاه شرقيدر سه ا يزان خشکساليم
  . در رتبه دوم و سوم قرار دارند ٢٠و  ٢٦در رتبه اول و مشهد و چابهار با داشتن  يخشکسال ٢٧

 
  يشمال يستگا هايسرد سال در ا يماه ها يخشکسال ينسب يفراوان )٩(شکل 

ز و ياول وتبردر رتبه  يخشکسال ٢٨است که بابلسر  با  يبه گونه ا يستگاه شماليدر سه ا يزان خشکساليم
  . در رتبه دوم و سوم قرار دارند ٢٦و  ٢٧مشهد با داشتن 

  
 يجنوب يستگا هايسرد سال در ا يماه ها يخشکسال )١٠(شکل 

 ٢٠در رتبه اول و چاه بهار با  يخشکسال ٢٢د گفت که اهواز با داشتن يز باين يجنوب يستگاه هايدر رابطه با ا
سرد سال در رتبه سوم قرار گرفته  يدر ماه ها يخشکسال ١٩داشتن در رتبه دوم و بندرعباس با  يخشکسال
  . است
  :يريجه گينت
 يسرد سال دارا يدر ماه ها يخشکسال ٨١با  يشمال يستگاه هايدهد که اين پژوهش نشان ميج اينتا
، ٧٨، ٨٠ب با داشتن يبه ترت يو جنوب ي،شرقي،غربيمرکز يستگاه هايبوده و بعد از آن ا ين خشکساليشتريب

د گفت که در مرور زمان کمبود بارش در ين بايبنابرا. رنديگيقرار م يبعد يدر رتبه ها يخشکسال ٦١و  ٧٣
 ينده ميکند و در آيان ميشتر خود را نمايکشور ب يدر مناطق شمال يفصل زمستان و به تبع آن خشکسال

م و بعد از آن ينتظار داشته باشم ايتوانيکشورمان م يمناطق شمال يز براين را نيريتوان مشکل کمبود آب ش
  . کنديان ميخود را نما يشتر از مناطق شرقيب يکمبود آب در مناطق غرب يو حت يدر مناطق جنوب



  

 

 

در طول  يخشکسال ٣٣زد با داشتن ين صورت است که يستگاه به ايک هر ايبه تفک ين خشکساليهمچن 
رجند، مشهد،اهواز، بندرعباس و چاه يز و بيتبرستگاه و بعد از آن سنندج، بابلسر، ين ايخشکتر يدوره آمار
قرار  ياز نظر خشکسال يبعد يدر رده ها يخشکسال ١٩و  ٢١، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩ب با داشتن يبهار به ترت

خورد و در  يشتر به چشم ميزد بي يدر منطقه  يزان کمبود آب از نظر مکانيد گفت که ميرند پس بايگيم
  .است مناطق بندرعباس و چاه بهار کمتر
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