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 خالصه

در باشد. می در طول یک بازه زمانی یرطبیعیغ کمبود رطوبت مستمر و یسالخشکهای اساسی دارد. های طبیعی تفاوتبا سایر پدیدهسالی خشک  

پس از استفاده شد.  یمختلف آمار محدوده شهر زاهدان، از زنجیره مارکف و معیارهایسالی در به منظور شناسایی خصوصیات خشک این تحقیق

قابلیت ، به بررسی های زمانی فصلی و ساالنهدر بازه، SPEIو   SPI ،RDIهایسالی( این ایستگاه بر اساس شاخصتعیین وضعیت رطوبتی )خشک

نهایت پس از تعیین مقادیر ماتریس احتمال انتقال ساالنه و فصلی در این ایستگاه،  . درنسبت به خشکسالی پرداخته شد پذیریآسیب وضعیتاطمینان 

پذیری تعیین گردید. نتایج نشان داد که احتمال تغییر حالت از چنین برگشتسالی و هماحتمال ماندگاری در سه وضعیت مرطوب، نرمال و خشک 

چنین هم. تری برخوردار استهای زمانی از نوسانات بیشمرطوب در تمامی بازهسالی به سالی نسبت به تغییر حالت از خشکمرطوب به خشک

 .باشدسالی بیش از وضعیت مرطوب میسالی و وضعیت خشکاحتمال ماندگاری وضعیت نرمال بیش از وضعیت خشک

 

 زاهدان.ماندگاري، ماتريس احتمال انتقال، ، ساليخشکخصوصيات سالي، هاي خشکشاخصکلمات کليدي: 

 

 
 

  مقدمه .1

 
مشکالت یابی به منابع آب، ها شود. اختالف برای دستهای جدی در زندگی انسانتواند موجب بروز بحرانسالی و کمبود آب میخشک

توجه ع آب ناببه مروزافزون نیاز  توجه بههایی از این موارد هستند. در حال حاضر با و تاثیرات منفی زیست محیطی و اکولوژیکی مثال هیدرولوژیکیاکو

های آبی به منظور تامین مواد غذایی و شرب، افزایش ناپذیر است. با افزایش جمعیت، نیازسالی، امری اجتنابجدی و کارشناسانه به پدیده خشک

 سالی تشدید گردد. خشک آبی و یاکم شود تا اثرات ناشی ازیابد. این امر باعث میمی

 گرددپذیر است که در اثر کاهش میزان بارندگی در یک دوره زمانی مشخص و نسبتا طوالنی حادث میای طبیعی و تکرارسالی پدیدهخشک

 2[شودخشک و نیمه خشک بیشتر نمایان می دهد، اما اثرات و فراوانی آن در مناطقهای اقلیمی و مناطق جغرافیایی رخ میاین پدیده در همه رژیم. ]1[

است و شناخت متخصصین آب و هیدرولیک نسبت به این سالی در سراسر جهان انجام شدهفی در رابطه با خشکدر دو دهه اخیر تحقیقات مختل .]3و

 یتوضع بررسی ی،شمس 1331دهه های پایانی سال هایسالیخشکاز  بعد هم ایران در است.ها گذشته به مراتب بیشتر شدهپدیده در مقایسه با دهه

سالی و خصوصیات آن بینی خشکپیش و سالیموضوع پایش خشک است.گرفته مورد توجه قرار یشاز پ شیآن ب یاتخصوص ییو شناسا یسالخشک

  .]4[ یدنمایم یفارا ا یمنابع آب نقش مهم یریتمدسالی و در کاهش خسارات خشک

 

                                                 
  آبخیزداری ارشددانشجوی کارشناسی 1
 دانشگاه فردوسی مشهد استاد 2
 دانشگاه فردوسی مشهد استادیار 3
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(، SPI) 1استاندارد شده شاخص بارشکه گیرند سالی بهره میهای مختلفی از متغیرهای بارش و تبخیر و تعرق برای پایش خشکشاخص

در استان  ]5[مساعدی و همکاران  اند.( از آن جملهSPEI) 3تبخیر و تعرق استاندارد شده -( و شاخص بارش RDI) 2شاخص شناسائی خشکسالی

سال  11فواصل میانگین  بان در ین استاهای مهم سالیترسالی و خشککه سالی پرداخته و نتیجه گرفتند به بررسی خشک SPIگلستان با استفاده از شاخص 

ای ها بری مدیترانه پرداختند. آندر منطقه RDIو  DI ،SPIی شاخصها یسهبه مقادر تحقیقی  ]6[وقوع پیوسته است. ساکریس و همکاران به

ست. ا رداربرخو SPIبا یی باالری فتارمشابهت از  RDIشتند که و بیان داند ار دادقرک مالرا  SPIبا شاخص آن همبستگی  RDIشاخص رایی کاارزیابی

های سینوپتیک ف در ایستگاهبا استفاده از زنجیره مارک RDIو  SPIسالی هواشناسی های خشکشاخص ایتحلیل مقایسهبا  ]13[خلیلی و همکاران 

  است. ، نسبت به تغییرات آب و هوایی بسیار حساسکارگیری تبخیر و تعرقبا به RDIکه شاخص ایران، به این نتیجه رسیدند 

( به منظور پایش خشکسالی ارائه شده است که در این SPEIتبخیر و تعرق استاندارد شده ) -های اخیر شاخص دیگری به نام شاخص بارشدر سال

را به عنوان یک شاخص جدید  SPEIکاربرد شاخص  ]9[پوتاپ و موزنی ]. 8[شاخص عالوه بر بارندگی، تبخیر و تعرق هم در نظر گرفته می شود 

نظر از مقیاس زمانی، این شاخص دارای قابلیت تشخیص شدت سالی در جمهوری چک مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که صرفخشک

سالی در این چنین نتیجه گرفتند که ارزیابی خشکها همباشد. آنمی 2000و  1990، 1980های سالی تحت تاثیر افزایش شرایط دمایی در دههخشک

و  24، 12، 6، 3، 1های زمانی مختلف )سالی در مقیاسضمن پایش خشک ]11[باشد. احمدی و همکاران در نتیجه افزایش تبخیر و تعرق پتانسیل میها دوره

اخص بارندگی ( در ایستگاه کبوترآباد اصفهان، تعیین ارتباط این شاخص با شSPEIشده )تبخیر و تعرق استاندارد -ماهه(، با استفاده از شاخص بارندگی 44

تبخیر و تعرق  -شده  و شاخص بارشها نشان داد که شاخص بارش استاندارد ( و رطوبت خاک را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنSPIشده ) استاندارد

 سالی داشته است.کتری نسبت به خششده پاسخ سریعتبخیر و تعرق استاندارد  -دار بوده اما شاخص بارشاستاندارد شده دارای همبستگی معنی

عنوان مثال زنجیره . بهاستبرده شدهکار های هواشناسی بهسالیبینی مشخصات خشکعنوان ابزاری مفید و متداول جهت پیشزنجیره مارکف به

 و11[ار گرفته است سالی مورد استفاده قرهای خشکریزیسالی در سری زمانی شاخص پالمر برای انجام برنامههشدار اولیه وقوع خشک مارکف جهت

از مدل با استفاده  یو جنوب یشمال ی،خراسان رضوهای استاندر مناطق مختلف  یسالخشک یبه منظور بررس ]13[و همکاران  یوسطآشگر  .]12

 هاییتوضع یینتع یبرا یاهانتقال دو مرحل احتمالمحاسبه و ها ایستگاهتمام  یتعادل را برا یسماتر ،ال انتقالماحت یسماتر ومارکف مرتبه اول  یرهزنج

نمودند.  یمترس ( رایمرطوب )ترسال و نرمال ی،سالخشک یتسه وضع یاحتمال وقوع برا یبندپهنه یهانقشه را محاسبه و 2114 سال در رطوبتی مختلف

خراسان  یو جنوب یشمال یکه در نواح یاست. درحال ینواح ایراز س یشترخراسان ب یدر مناطق مرکز یسالکه احتمال وقوع خشک ها نشان دادآن یجنتا

و مقایسه آن مارکف  یرهاستان بوشهر با استفاده از مدل زنج یسالخشک ینیبیشپنیز با  ]14[ افکار و همکارانبوده است. دل یشترب یاحتمال وقوع ترسال

و  یمساعد. برخوردار است یسالوقوع خشک بینییشدر پ ییکارااز مارکف  یرهزنج، به این نتیجه رسیدند که یآمار یهاروشاز حاصله  یجنتابا 

 ،مارکف ییرهدر استان گلستان با استفاده از زنج یهواشناس هاییسالخشک یاتاز خصوص یتعداد بینییشپ و ییبه شناسانیز به منظور  ]3[ یوضیع

نشان داد که متوسط ایشان  یج. نتانمودند یینتع یستگاه رار او در ه یرطوبت هاییتاز وضع یکدر هر یامتوسط زمان تداوم و حالت پا ی،احتمال ماندگار

 .باشدیمرطوب م یطاز شرا یشخشک ب یطخشک و شرا یتاز وضع یشنرمال ب یتوضع ینسب یمتوسط تداوم و فراوان ی،احتمال ماندگار

را  یسالخشک وقوعاز  یشاخطار پ یک،  SPIیهبا استفاده از نما و یخط یتممارکف و مدل لگار یرهبا توجه به مدل زنج ]15[و پریرا  پائولو

دوره  یط یکاآمر یدر جنوب شرق یسالخشک یهایهنما یابیمارکف را جهت ارز یرهزنج ]16[ ینمناز پرتقال به انجام رساند. است یعیمنطقه وس یبرا

ماهه، اقدام به ساخت  12 و 1 ،6، 3 یهاهدر دور PDSI  ،PHDI، SPIیهانمایه یرپس از محاسبه مقاد یبه کار گرفت. و 1131-2111 یآمار

 را به دست آورد. یرطوبت هاییتاز وضع یکهر یتداوم و فراوان ی،انتقال، ماندگار یگاه با استفاده از روابط احتمالاحتمال انتقال نمود. آن یسماتر

حرکت از مناطق  قرار دادند و با یمورد بررس یجریهمنطقه در ن 3مارکف در ییرهرا با استفاده از زنج یسالدرون یبارندگ یهانوسان ]13[جیمو و وبستر 

روز خشک باشد(  یکروز مرطوب  یکپس از  کهین)احتمال ا P 01اختالف منظم و با قاعده در یکمتوجه شدند که  یجریهبه سمت شمال ن یجنوب

  دارد.جود و یزن 11P در یمحدود یلیخ یکه اختالفات محل یافتندها درآن ینوجود دارد. همچن

 سالیبه شناسایی خصوصیات خشک در این تحقیقمناطق،  اکوهیدرولیکی و هیدرولوژیکیبا توجه به نقش خصوصیات خشکسالی در شرایط 

پذیری و یناناطمیری، پذبرگشت پذیری،یبآس :جمله خصوصیات خشکسالی از زهایی اشاخصزنجیره مارکف و  با استفاده از در محدوده شهر زاهدان،

 .پرداخته شده استمانایی 

 

                                                 
1 Standardized Precipitation Index 
2 Reconnaissance Drought Index 
3Standardized Precipitation-EvapotranspirationIndex  
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 هامواد و روش .2

 منطقه مورد مطالعه

درجه و  61زاهدان از لحاظ مختصات جغرافیایی در  .قرار دارد ایران جنوب شرقی کشور که در است استان سیستان و بلوچستان مرکز زاهدان ستانشهر

ارائه شده  1مشخصات آب و هوایی این شهر در جدول  .استشده واقع شمالی عرضثانیه  45دقیقه و  31درجه و  21 و شرقی طولثانیه  25دقیقه و  51

 است.

 

 برخي از خصوصيات آب وهوايي شهر زاهدان -1جدول 

 وضعیت اقلیمی
ساالنه متوسط تبخیر و تعرق همتوسط بارش ساالن   ساالنه یمتوسط دما 

(mm) (mm) (°c) 

 18.5 81 1312 بیابانی

 

 هاي مورد استفادهداده

در  نسبی، ساعات آفتابی و سرعت بادحداکثر، رطوبت  دمایحداقل،  دمایمیانگین،  دمای بارندگی، از آمار ماهانه پارامترهای هواشناسی این مطالعه در

بندی اقلیمی علیجانی و مذکور براساس تقسیم شمسی استفاده گردید. ایستگاه 1344-41الی  1331-41 آبی ایستگاه سینوپتیک زاهدان از سال محل

 .دباشدارای اقلیم بیابانی می ]14[همکاران 

 

 ها ه و تحليل آماري دادهتجزي

ویتنی برای تشخیص  – من روند، تشخیص برای کندال – من معروفها انجام شد. به این منظور از سه آزمون های اولیه آماری در مورد دادهابتدا آزمون

پتانسیل  تعرق و تبخیر به مربوط اتمحاسب جهت مانتیث – پنمن فائو روش که ازضمن آن .استفاده شد داده پرت تشخیصبک برای  –همگنی و گروبز 

تعیین شد.  SPEIو   SPI ،RDIهایهای زمانی فصلی و ساالنه بر اساس شاخصسالی( این ایستگاه در بازهوضعیت رطوبتی )خشک .گردید استفاده

 Rافزار تخراج شد. به این منظور نرمسالی اسای برای شناسایی خصوصیات خشکسپس با استفاده از زنجیره مارکف، ماتریس احتمال انتقال یک مرحله

 استفاده قرار گرفت.  مورد Excel افزارهای متداول مانند  و سایر نرم

 

 سالي مورد بررسيهاي خشکشاخص

  1کی و همکاران( توسط مکSPIنمایه بارش استاندارد شده ) :(Standardized Precipitation Index) شاخص بارش استاندارد شده

های زمانی یک نمایه استاندارد شده است که کمبود بارش را در مقیاس SPI و ارزیابی شدت آن تدوین شد. سالیهای خشکیین دورهجهت تع ]11[

 شود. های طوالنی مدت محاسبه میبرای هر منطقه براساس ثبت بارندگی SPI. نمایه ]15[ کندمیماهه محاسبه  44و  24، 12، 1، 6، 3متفاوت 

ئه ارا 2114 لسادر  2یستوسط ساکر RDI خشکسالیشناسایی شاخص  (:Reconnaissance Drought Index) خشکساليشناسايي شاخص 

 آیدبدست میدن آن نموارد ستاند( و اEToتبخیر و تعرق پتانسیل )به رش نسبت بادیر بر مقال نرماگلوزیع تابع توازش براز  RDIشاخص  .]3[ دیدگر

]21[.  

 –شاخص بارش :(Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index) شدهتعرق استانداردتبخير و  -شاخص بارندگي

 ویژه برای مطالعات اثر گرمایش سالی که بهعنوان یک شاخص خشک به ]3[ 3توسط ویسنته سرانو مرتبهاولین ( SPEI) شده استاندارد و تعرق تبخیر

 حاکم منطق توضیحات کاملی از ]22[بیجریا و همکاران  و ]3،15،21،21[و همکاران  ویسنته سرانو .جهانی بر شدت خشکسالی متناسب بود، مطرح شد

 شبیه SPEI روش محاسباتی .اندارائه نموده SPI و PDSI های مرسوم خشکسالی از جملهو مقایسه با دیگر شاخص آن محاسبات نحوه و SPEI بر

SPI رسد کهعالوه به نظر می به. است SPEI اختالف بین بارش و تبخیر و تعرق مرجع  در نظرگرفتنعلت  به(P-ETo) نسبت به اینکه فقط بارش را ،

  .کندسالی ارائه میتری از شدت خشکدر نظر بگیرد، یک شاخص واقعی

                                                 
1 McKee et al. 
2 Tsakiris 
3 Vicente-Serrano 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ها مشابه آن در شکسالیهای مختلف شدت خاست. بنابراین مقادیر طبقهاستفاده گردیده SPIاز مفاهیم شاخص  SPEIو  RDIهای ی شاخصدر توسعه

ی خشکسالی . طبق این روش دورهستاارائه شده 2باشد، که در جدول می SPIبرای شاخص  ]23[ 1کیط ادوارد و مکهای ارائه شده توسبا طبقه

 مثبت گردد.  SPIیابد که مقدار تر برسد و هنگامی پایان مییا کم -1طور مداوم منفی و به مقدار به SPIافتد که هنگامی اتفاق می

 

 SPEIو  SPI ،RDI هايهاي مختلف شدت خشکسالي در شاخصطبقه -2جدول 

 مقدار شاخص نماد طبقات خشکسالی
 EW 2 or more ترسالی بسیار شدید

 VW 1.5 to 1.99 ترسالی شدید
 MW 1 to 1.49 ترسالی متوسط

 N 0.99 to -0.99 نرمال
 MD -1 to -1.49 سالی متوسطخشک

 SD -1.5 to -1.99 لی شدیدساخشک
 ED or less -2 سالی بسیار شدیدخشک

 

 زنجيره مارکف:

دهد. وابستگی این های تصادفی است که توالی مشاهدات را در طول زمان نشان میسازی پدیدهمدل زنجیره مارکف یک تکنیک ریاضی جهت مدل

زنجیره مارکف در هیدرولوژی، جهت شود. های احتمال انتقال بیان میاده از ماتریسزنجیره به زمان، یا از طریق ضرایب همبستگی سری و یا با استف

گیرد، مورد استفاده قرار می تحقیقآنجه در این  های رودخانه و ذخیره آب در مخازن، کاربرد فراوان دارد.سازی فرآیندهایی چون بارندگی، جریانمدل

 باشد. سالی و یا ترسالی میهای خشکحلیل پدیدههای احتمال انتقال برای بیان وقوع و تماتریس

را به  X(t)یابد، آنگاه مقادیر یک فرآیند با مقدار گسسته است که در زمان صفر شروع شده و در طول زمان ادامه می X(t)اگر چنین فرض شود که 

 توان نشان داد.می t=0,1,…)t(xصورت 

(1)                                                                                               xxxx tt
tXXXtXP

1,...,10
11,0


 

مدل زنجیره مارکف  .]11[ گیرند، مرتبه اول هستند سالی مورد استفاده قرار میهای خشکبینیهای مارکف که در زمینه پیشکثر زنجیرها

مارکف مرتبه اول عبارت است از یک سری زمانی گسسته که احتمال شرطی  رود. زنجیرهترین شکل مدل زنجیره مارکف به شمار میمرتبه اول اصلی

 شودبستگی دارد. این فرآیند زنجیره مارکف مرتبه اول به صورت زیر بیان می nدر زمان  iتنها به حالت قبل از آن یعنی  n+1در زمان  jبرای حالت 

]15[. 

(2)                                                                                                                                       ij JJP nnij


1
Pr

 
 

                                                                                                                     

 

 گیرد.صورت میمحاسبه احتمال از معادله زیر 

(3)

                                                                                                                 

sji

j ij

ij

ij

m
m

P ,...,3,2,1, 


         

به هر حالت دیگر  iتقال از حالت و مخرج کسر مجموع تعداد دفعات ان jبه حالت  iدر این معادله، صورت کسر تعداد دفعات انتقال از حالت 

 است. 

 ijP=P دهد. برای زنجیره مارکف ماتریس احتمال تغییر وضعیت را برای زنجیره مارکف مرتبه اول چند حالتی نشان میS  حالتی ماتریس

 .]15[های هر سطر آن باید معادل یک شود خواهد بود که مجموع درایه S×Sانتقال، یک ماتریس 

احتمال ماندگاری ندگاری:ما k
 شود.ماندن در همان وضعیت رطوبتی دوره زمانی قبل، این احتمال از معادله زیر محاسبه می، یعنی احتمال باقی

(4)

                                                                                                                  

jikPijk
,      

در این معادله مقادیر k
کننده احتمال ماندگاری وضعیت رطوبتی در دوره بعدی ، یعنی عناصر واقع در قطر ماتریس احتمال انتقال، مشخص

 .]15[است 

 

                                                 
1 Edwards and McKee 
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 یفتعر یدشاخص شدت خسارت با یستم،س یریپذیبآس یریگاندازه یبرا است. یستمس یهاشکست یبزرگ یدهندهنشان یریپذآسیب :یریپذیبآس

به عنوان  تواندیم (severity indexشدت )است، شاخص  یآب یازهاین ینمخزن تأم-رودخانه یستمس یکه هدف اصل یبه عنوان مثال هنگام شود.

 :نمایندمی یفتعر یررا به صورت ز یستمس یریپذیبآس ]24[همکاران  و هاشیموتوشود.  یفتعر یحجم کمبود در هر بازه زمان

(5)

                                                                                                                                                    

es j
Fj

j




 

     

                

 

به عبارت دیگر  .دهدیم یجهنت را Fمجموعه خسارت در ترینیدشد و ینتر، نامطلوب jS متناظر با jXاست که  ینحتمال اا je که در آن

 دست آمدههای به( براساس شاخصسالی بسیار شدیدسالی شدید و خشکسالی متوسط، خشکخشک) هاسالیمجموع احتمال وقوع خشک

(SPI،RDI   وSPEIهمان آسیب )شود.پذیری می 

افق  یک در یستمس یک یریپذبرگشت شکست است. یکبه حالت مطلوب پس از  یستمدهنده احتمال بازگشت سنشان یریپذبرگشت پذیری:رگشتب

 است:بل تعریف قا یربه صورت ز یزیربرنامه

 (6) 

                                                                                                                      

  FSob XX tt


1
Pr         

خسارت  یراز .است یتاهم یدارا یالبو س یسالکمواقع خش شاخص در ینا .باشدیدهنده طول متوسط دوره شکست منشان β مقدار عکس

پذیری از ماتریس دست آوردن برگشتبرای به .باشدیم یستمعملکرد نامطلوب س یطول دوره زمان متناسب با هایالبسها و یا سالیخشک از یناش

  .احتمال انتقال استفاده شد

 مشخص رخ ندهد: یزمان در یستمس از یبرداربهره در یکه شکست یناحتمال ا یعنی یناناطم قابلیت :یناناطم یتقابل

(7   )                                                                                                                            Sob X t
 Pr                                      

    

 

به عبارت  مدت زمان مشخص است. یک در یستمکه احتمال شکست س باشدیم یسکنقطه مقابل مفهوم ر یناناطم یتقابل یف،تعر ینا مبنای بر

و   SPI،RDIدست آمده )های بهبراساس هر یک از شاخص ابر است با حاصل جمع احتمال وقوع حاالت نرمال و مرطوبدیگر قابلیت اطمینان بر

SPEI). 

، SPEIو   SPI ،RDIهایهای زمانی فصلی و ساالنه بر اساس شاخصسالی( این ایستگاه در بازهپس از تعیین وضعیت رطوبتی )خشک

در ایستگاه زاهدان، با شمارش تعداد دفعاتی که  دست آمد. سپس عناصر ماتریس احتمال تغییر وضعیتان بهمعیارهای آسیب پذیری و قابلیت اطمین

محاسبه شد. پس از تعیین مقادیر ماتریس احتمال  Rافزار انتقال پیدا کرده، با استفاده از نرم jبه  حالت  i، از حالت SPEIو   SPI ،RDIهایشاخص

دهد، ن ایستگاه، با توجه به اینکه عناصر واقع در قطر اصلی این ماتریس احتمال ماندگاری )در همان وضعیت قبلی( را نشان میانتقال ساالنه و فصلی در ای

 .تعیین گردیدپذیری چنین برگشتو همسالی رطوب، نرمال و خشک ماحتمال ماندگاری در سه وضعیت 

 

 

 نتایج و بحث .3

 
سه حالت مرطوب، در در مقیاس ساالنه و فصلی   SPEI و  SPI ،RDIهایشاخصاحتمال انتقال بر اساس  هایماتریسرطوبتی،  پس از پایش وضعیت

سالی )خشکی( در تمامی ، احتمال تغییر حالت از مرطوب به خشکSPIحاسبه گردید. بر اساس شاخص سالی برای ایستگاه زاهدان منرمال و خشک

. به درصد است 51تا  11سالی به مرطوب بین که احتمال تغییر حالت از خشکباشد، در حالیدرصد می 51صلی( بین صفر تا فهای زمانی )ساالنه و بازه

تری مرطوب از نوسانات بیش بهسالی سالی نسبت به تغییر حالت از خشک، احتمال تغییر حالت از مرطوب به خشکSPIاین ترتیب با توجه به شاخص 

عدم دریافت بارش )بارندگی صفر( در  .سالی رخ دهد، نسبتا زیاد استکه پس از هر ترسالی بالفاصله خشکاین برخوردار است، به عبارت دیگر احتمال

تر از صفر باشد و که بارندگی کم تواند اتفاق افتدمیسالی . به این ترتیب تنها در صورتی خشکباشدمیفصل تابستان، شرایط و وضعیت نرمال در منطقه 

رو، در فصل از ایند. وگزارش شنمی تواند سالی خشکدر این شهر از نظر تئوری پذیر نیست، بنابراین در فصل تابستان صفر امکانتر از چون مقدار کم

 سالی به مرطوب وجود ندارد.تابستان احتمال تغییر حالت از خشک

درصد  51های زمانی بین صفر تا ی بازهدر تمام SPIسالی همانند شاخص ، احتمال تغییر حالت از مرطوب به خشک RDIبر اساس شاخص

، در فصل تابستان  به دلیل ذکر SPIباشد و همانند شاخص درصد می 51سالی به مرطوب بین صفر تا چنین احتمال تغییر حالت از خشکباشد و هممی

های زمانی صفر سالی در تمامی بازه، احتمال تغییر حالت از مرطوب به خشکSPEIسالی رخ نداده است. براساس شاخص خشک گونهشده، هیچ
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درصد است و  21سالی به مرطوب بین صفر تا که احتمال تغییر حالت از خشکباشد، در حالیدرصد می 12باشد و تنها در فصل زمستان این احتمال می

 سالی برخوردار است.تری نسبت به تغییر حالت از مرطوب به خشکاز نوسانات بیش

نشان  SPEIو   SPI ،RDI( را برای سه شاخصپذیری و قابلیت اطمینانپذیری، آسیبد معیارهای آماری )برگشتدرص 5و  4 ،3جداول 

باشد. به عبارت دیگر احتمال وقوع می 1پذیری در فصل پاییز احتمال برگشت   RDIو SPIد بر اساس دو شاخص شوکه مشاهده می طوردهد. همانمی

به  باشد.می 21/1پذیری یا رسیدن به حالت مطلوب برابر با احتمال برگشت SPEIکه در شاخص فر است، در حالیسالی در دو پاییز متوالی صخشک

 .باشدمی 31/1برابر با  سالی در دو پاییز متوالیاحتمال وقوع خشک  SPEIبراساس شاخص عبارت دیگر 

گردد که این مقدار برابر با صفر است. در واقع مجموع احتمال میدر فصل تابستان مشاهده   RDIو SPIپذیری در دو شاخص سیبآدر معیار 

در تمامی  SPEIباشد. این در حالی است که مقدار این معیار در شاخص ها در فصل تابستان برای دو شاخص مذکور صفر میسالیوقوع خشک

 باشد.درصد می 22تر از زمانی کمهای هباز

باشد. در واقع درصد می 31های زمانی بیش از گردد که این معیار برای تمام بازهخص مورد نظر مشاهده میدر معیار قابلیت اطمینان برای سه شا

 درصد است. 31ها بیش از جمع احتماالت وقوع حاالت نرمال و مرطوب بر اساس هر یک از شاخص

 

 ندر شهر زاهدا  SPIشاخص سالي بر اساسخشک خصوصياتاحتمال وقوع هر يک از  -3جدول 

                              بازه زمانی         
سالیخشکخصوصیات                    

هساالن نتاتابس بهار   زمستان پاییز 

پذیریبرگشت  0.83 0.78 -* 1 0.88 

پذیریآسیب  0.12 0.18 0 0.12 0.18 

 0.82 0.88 1 0.82 0.88 قابلیت اطمینان

   ( نشان-خط تیره )سالی مشاهده و گزارش نشده است.است که خشک دهنده این 

 
 در شهر زاهدان  RDI شاخص سالي بر اساسخشک خصوصياتاحتمال وقوع هر يک از  -4جدول 

                               بازه زمانی         
یسالخشکخصوصیات                      

نتاتابس بهار ساالنه انزمست پاییز   

پذیریبرگشت  0.57 0.78 - 1 0.77 

پذیریآسیب  0.30 0.18 0 0.12 0.28 

 0.72 0.88 1 0.82 0.70 قابلیت اطمینان

 
 در شهر زاهدان SPEIشاخص سالي بر اساس خشک خصوصياتاحتمال وقوع هر يک از  -5جدول 

                           بازه زمانی         

یسالخشکخصوصیات                  
نتاتابس بهار ساالنه  زمستان پاییز 

پذیریبرگشت  0.25 0.38 0.30 0.29 0.60 

پذیریآسیب  0.16 0.16 0.20 0.14 0.22 

 0.78 0.86 0.80 0.84 0.84 قابلیت اطمینان

 

 

ه به این شکل دهد. با توجسه شاخص مورد نظر نشان می اساس هر یک از را برهای رطوبتی هر یک از وضعیتوضعیت احتمال ماندگاری  1شکل 

( و مرطوب Dسالی )های زمانی )ساالنه و فصلی(  نسبت به دو وضعیت خشک( در تمامی بازهNگردد که احتمال ماندگاری وضعیت نرمال )مشاهده می

(Wبیش ) درصد در مقیاس ساالنه بر اساس شاخص  55تر است و ازRDI  درصد بر اساس شاخص  44تاSPEI .در این  به طور کلی در تغییر است

احتمال  RDIشاخص  که بر اساستر از ماندگاری وضعیت ترسالی است. به استثناء فصل پاییز سالی بیشاحتمال ماندگاری وضعیت خشک شهر

 د. باشسالی صفر میخشکوضعیت احتمال ماندگاری  که بر اساس این شاخص،است در حالیشده تر نشان دادهماندگاری ترسالی بیش
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 در زاهدان SPEI و SPI ،RDIهاي زماني مختلف بر اساس سه شاخص هاي رطوبتي در بازهاحتمال ماندگاري هريک از وضعيت -1شکل 

 

 

 گیری نتیجه .4
 

های در تمامی بازهسالی به مرطوب سالی نسبت به تغییر حالت از خشکاحتمال تغییر حالت از مرطوب به خشک  RDIو  SPIبر اساس دو شاخص 

سالی رخ دهد، نسبتا زیاد که پس از هر ترسالی بالفاصله خشکاحتمال این ، به عبارت دیگرتری برخوردار استاز نوسانات بیشی )ساالنه و فصلی( زمان

این باشد و تنها در فصل زمستان های زمانی صفر میسالی در تمامی بازهاحتمال تغییر حالت از مرطوب به خشک  SPEIاست. اما بر اساس شاخص 

در ماتریس  RDI و SPI هایرفتار شاخص گرفته است،ر اقلیم بیابانی قرادر شهر زاهدان که وجود این قع باادر و .(درصد 12وجود دارد ) احتمال

احتمال های زمانی، به طور متوسط تمامی بازه چنین درهم نموده است. اندکی متفاوت رفتار SPEI ، ولی شاخصهبسیار مشابه بوداحتمال انتقال 

 و ]3[مساعدی و عیوضی باشد که با نتایج سالی بیش از وضعیت مرطوب میسالی و وضعیت خشکماندگاری وضعیت نرمال بیش از وضعیت خشک

بایست در باشد، میهای مورد استفاده زیاد میبا توجه به اینکه احتمال ماندگاری وضعیت خشکسالی بر اساس شاخصمطابقت دارد.  ]15[ استینمن

برداری از منابع آب در زمان وقوع خشکسالی )با توجه به احتمال نسبتا زیاد ای نمود و در بهرهریزی استفاده از منابع آب به این موضوع توجه ویزهبرنامه

 تر را به حداقل رساند.اهمیتتکرار خشکسالی در دوره بعدی( نیازهای کم
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