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چکیده 
آغاز و بسته به طـول مـدت و نسبت به شرایط نرمال منطقه خشکسالی با کمبود بارندگی به طور معمول 

هاي انسـانی و سطحی و زیرسطحی و فعالیتهايتواند پارامترهایی نظیر رطوبت خاك، حجم آبشدت آن می
طور سنتی از مقدار بارندگی، رطوبت خاك ي خشکسالی بهپدیدهپایش اکوسیستمی را تحت تاثیر قرار دهد. در 

دهـد هاي جدید نشان میاما نتایج پژوهش،دوشو رواناب به صورت منفرد به منظور پایش خشکسالی استفاده می
وقـوع بـراي توصـیف جـامع و واقعـی ریسـک ،یا یـک معـرفوبر اساس یک متغیرتعیین وقایع خشکسالی که 

ي بـراي توسـعههـاتـالشهـاي اخیـر باشد. طی سالسازي ممکن است به تنهائی کافی نمیو تصمیمخشکسالی 
هاي خشکسالی ي شاخصپژوهش حاضر چگونگی روند توسعهدر هاي خشکسالی چندین برابر شده است. شاخص

بـراي شـده هـاي انجـام مجموعـه تـالشکه. ضمن آنبررسی شده استکشاورزي وهواشناسیهايدر بخش
خشکسـالی  هاي مختلفترکیبی در بخشوجامع، تجمیعیهايدر قالب شاخصهاي خشکسالیي شاخصتوسعه

-وهشدر پـژچندمتغیرههايخشکسالی با استفاده از شاخصبررسی نتایج پایش.اندقرار گرفتهبررسی موردنیز

شود که تمامی متغیرهاي موثر بر انواع پایش جامع خشکسالی زمانی محقق میکه دهد هاي انجام شده نشان می
هاي مورد استفاده منظور گردند.هاي هواشناسی، کشاورزي و هیدرولوژیکی در شاخصخشکسالی

شاخص يکشاورزي، توسعهوهواشناسی هاي ترکیبی، خشکسالی، شاخصخشکسالیهاي شاخصها:کلید واژه

مقدمه -1
ي جهنتی،ي طبیعیبه عنوان یک پدیدهو باشند آب وهوائی مینوسانات ذیر ناپپیامد اجتنابوقایع خشکسالی

تر ی طوالنیي زمانرهیا دوباشد. هنگامی که این مفهوم به فصلکمبود بارش نسبت به مقدار مورد انتظار یا نرمال منطقه می
.]1[ودشمحیطی تعریف میهاي انسانی و زیستخشکسالی کمبود بارش براي جبران فعالیت،داده شودتعمیم 

الر خسارات در دبیلیون 6بارترین مخاطرات طبیعی هر ساله به طور متوسط خشکسالی به عنوان یکی از زیان
دهد. ر قرار میحت تاثیافراد بیشتري را تکند و نسبت به سایر مخاطرات طبیعیهاي مختلف وارد میمقیاس جهانی به بخش



با شتهگذهاي هاي وسیعی در مرکز، جنوب و شمال آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا و استرالیا در سالبخش
- لیگذشته خشکساهايیکی از مناطق خشک جهان در دههبه عنوانکشور ایران .]2[اندخشکسالی دراز مدت مواجه شده

قایع ومناطق دهد که در برخی ازبررسی روند درازمدت بارش سالیانه نشان میبه کرده است. هاي متعددي را تجر
رو باشد. از اینسال می30تا 20باشند در حالی که براي مقیاس ملی بین ساله می7تا 5ي بازگشت خشکسالی داراي دوره

.]3[شودمیي نرمال از شرایط اقلیمی ایران محسوب خشکسالی به عنوان یک پدیده
خاك، ظیر رطوبتنتواند پارامترهایی خشکسالی با کمبود بارندگی آغاز و بسته به طول مدت و شدت آن می

و محققانر. از اینهاي انسانی و اکوسیستمی را تحت تاثیر قرار دهدهاي سطحی و زیرسطحی و فعالیتحجم آب
بندي جتماعی تقسیما- رزي، هیدرولوژیکی و اقتصاديخشکسالی هواشناسی، کشاويچهار دستهدرخشکسالی را 

ت کاهش ترس به علتوان خشکسالی را وضعیت موقتی تعریف کرد که در آن مقدار آب در دسبه طور کلی میند. اهنمود
ك و سطح اه در خارسد. از دیدگاه کشاورزي این آب، آب در دسترس گیتر از سطح آستانه میهاي جوي به پائینریزش

در ه مقدار آبکافتد باشد. بنابراین خشکسالی کشاورزي زمانی اتفاق مینیاز اتمسفري براي تبخیر و تعرق می،انهآست
.]4[باشد ندسترس گیاه در خاك به علت ناکافی بودن مقدار بارش پاسخگوي نیاز اتمسفري براي تبخیر و تعرق 

ینی کمی وبیش و پیشمنظور پاي ابزارهایی بهتوسعهي اقلیمی فهم و ي این پدیدهبا توجه به خصوصیات پیچیده
وانی ک فراکیفی خشکسالی، به مدیریت این پدیده جهت کاهش اثرات و شدت خسارات آن در سطوح مختلف جامعه کم

نده در تعیین کنهاي سیستم پایش خشکسالی، عاملیترین بخشعنوان یکی از مهمهاي خشکسالی بهخواهد نمود. شاخص
لی تعدادهاي خشکساشاخصباشند.گیري در مدیریت خشکسالی میعیت خشکسالی و کمک به فرآیند تصمیمپایش وض

حی و زن سطزیادي از متغیرهاي هیدرولوژیکی و هواشناسی شامل بارندگی، حجم رواناب، برف پشته، سطح آب مخا
معادالت ر قالبها دترکیب این دادهزیرزمینی، رطوبت خاك و در برخی موارد دماي هوا را در نظر گرفته و پس از 

- ه این عدد ب. کنندیمصورت یک عدد بیان صورت تصویر قابل درکی از شرایط موجود و معموالً به، نتیجه را بهمربوطه

.]5[هاي خام خواهد بودسازي، موثرتر و کاراتر از دادهمنظور استفاده در فرآیند تصمیم
- ویدلاشد. بفاقد یک تعریف جهانی پذیرفته شده می،گستردگی اثراتخشکسالی به علت ساختار پیچیده و

ن متخصصادر پژوهشی به غیرعملی بودن تعریف واحد جهانی براي خشکسالی پرداخت. هدف اصلی نشست]6[هوگوس 
ی ایش خشکسالپانتخاب یک شاخص مناسب در مقیاس جهانی براي ،در اسپانیا2010در سال سازمان جهانی هواشناسی

وجه به با تنداشترو در انتخاب شاخص واحد، بیان دهاي پیشبا بیان برخی از چالشها آنکشاورزي و شدت آن بود. 
ود جواما با این .باشدچنین انتخابی دشوار می،هاي مختلفخشکسالی و تفاوت تاثیرات آن بر بخشيپیچیدگی پدیده

ین اي مختلف اهه جنبهها در جوامع علمی براي دستیابی بدها یا روشها و شناخت فرآینسازي مفاهیم مهم، چالشبرجسته
.]1[باشد گام مهمی در پیشبرد آن میهدف

اند که خشکسالی یک امروزه همگان پذیرفتهاما،گرددخشکسالی اساسا در ارتباط با کمبود بارش تعریف می
توانند سبب افزایش یا کاهش شدت این و اقلیمی میتغیرهاي جويمباشد و نوسانات هر یک از متغیره میي چندپدیده

شودرش میمبود باي خشکسالی افزایش دما، تبخیر و تعرق و کاهش رواناب سبب تشدید اثرات کدر پدیدهپدیده گردد.
کیب در توصیف یک شاخص جامع براي پایش خشکسالی بیان داشت چنین شاخص مطلوبی از تر]8[نیمار .]7[

در ترکیب VegDRIهاي اقلیمی نظیر هاي مبتنی بر اطالعات شبکههاي سنجش از دور و شاخصبر دادهمبتنیهاي شاخص
آید.اي بدست میهاي کم رودخانهحاصل از آنالیز جریانهاي دادهبا 

هیدرولوژیکی پیشنهاد وهاي هواشناسی، کشاورزيشاخص مختلف براي پایش خشکسالی150تاکنون بیش از 
ها گیرند و برخی از آنریزي مورد استفاده قرار میهاي هشدار، پایش و برنامههاي مختلف سیستمدر بخششده است که 



در تحقیقی ]8[شوند. نیمار اي و ملی استفاده میهاي خشکسالی در سطوح منطقههاي پایش ویژگیبه منظور ایجاد نقشهنیز 
هاي هاي مبتنی بر سنجش از دور و شاخص، شاخص1معهاي جاي شاخصهاي موجود را در سه دستهمروري، شاخص

هاي کشاورزي، هواشناسی و متغیرهاي مرتبط با خشکسالیمنظور نمودنهاي جامع با بندي نمود. شاخصتقسیم2ترکیبی
هاي سنجش از دور مبتنی بر نمایند. شاخصهیدرولوژیکی تصویري جامع و قابل درك از وضعیت خشکسالی ارائه می

از یکپارچه سازي هاي ترکیبیشاخص. باشندش گیاهی میهاي دریافتی از زمین نظیر پوشاطالعات نقشهاستخراج
زرگر و آیند. هاي خشکسالی موجود یا متغیرهاي اقلیمی در قالب یک شاخص واحد به دست میاطالعات شاخص

، شدت )SPI(بارش استاندارد شدهها،هاي درصد نرمال، دهک، شاخصانجام شدههايپژوهشبا بررسی ]9[همکاران
) را به NDVI) و شاخص گیاهی اختالف نرمال شده (USDM)، پایش خشکسالی ایاالت متحده (PDSIخشکسالی پالمر (

هائو و همکاران اند.هاي اجرائی خشکسالی معرفی کردهریزيبینی، پایش و برنامهعنوان شش شاخص پرکاربرد در پیش
هاي هاي گذشته براي توصیف ویژگیچندمتغیره و ترکیبی توسعه داده شده در طول دهههاي خشکسالیشاخص]10[

هاي هریک به صورت مروري بررسی نموده است. ها و محدودیتها، مزیتخشکسالی را به همراه روش
ره غیي چندمتهاتبیین اهمیت استفاده از شاخصبه هاي خشکسالی،پژوهش حاضر با بررسی روند توسعه شاخص

ه براي ت گرفتهاي صورهاي مختلف هواشناسی و کشاورزي پرداخته و تالشبراي نیل به پایش جامع خشکسالی در بخش
نموده است.بررسی ي اخیر را دستیابی به این هدف به ویژه در یک دهه

هاي خشکسالیي شاخصروند توسعه-2
ه باند. فتهوسعه یاالی و بررسی اثرات کمی ناشی از آن تبانی وضعیت خشکسهاي خشکسالی به منظور پایش و دیدهشاخص

مقدارپارامتر،ردترینشد. پرکاربطور سنتی پارامترهاي هواشناسی و هیدرولوژي به منظور پایش خشکسالی بکار گرفته می
. گرفترار میقاده استفموردي وضعیت خشکسالی تنها پارامتر تعیین کنندهبه عنوان هاي اولیه بارندگی بوده که در شاخص

راي بهترین روش ببه عنوان تواند نمیی که تنها مبتنی بر مقدار بارندگی باشد،دهد که روشنتایج تحقیقات جدید نشان می
ا یک معرفیتعیین وقایع خشکسالی بر اساس یک متغیر به بعرات دیگر، . به کار رود. توصیف مشخصات خشکسالی 

ه . ب]11[دفی نباشنممکن است به تنهائی کاسازي تصمیمبراي ارزیابی واقعی ریسک و (بارندگی، رطوبت خاك و رواناب) 
ین ایکی بر یدرولوژي اثرگذاري سایر عوامل هواشناسی و هي خشکسالی و نحوهمرور زمان و افزایش درك بشر از پدیده

ت.همراه بوده اسهاي جدیدتر با سعی در دخالت دادن این عوامل در محاسبات،شاخصيپدیده، توسعه

هواشناسیخشکسالی هاي ي شاخصروند توسعه-2-1
-هاي در دسترس وابسته است. نخستین شاخصوسعه و بکارگیري هر شاخص خشکسالی تا حد زیادي به دادهت

باشند. هاي بارش میهاي هواشناسی تنها مبتنی بر دادهگیري بارش در ایستگاههاي خشکسالی هواشناسی با توجه به اندازه
)، NRI)، شاخص جهانی بارش (DSI)، شاخص شدت خشکسالی (BMDI)، بالم و مولی (RAIشاخص ناهنجاري بارش (

گروه ) از اینDFI) و شاخص فراوانی خشکسالی (EDI)، شاخص بارش موثر (SPIشاخص بارش استاندارد شده (
ي خشکسالی هواشناسی، محققان در وقوع پدیدهتوجه به نقش دما و روند افزایشی آن باهاي بعددر سالباشند.می

ي مفاهیم شاخص بارش استاندارد شده توسعه دادند. شاخص پایههاي دیگري با منظور نمودن نقش این متغیر برشاخص
هاي کشاورزي و ) با منظور نمودن تبخیر و تعرق نتایج بهتري در ارتباط با تاثیر خشکسالیRDIشناسائی خشکسالی (

1 Comprehensive index
2 Composite index or hybrid



) که SPEIتبخیر و تعرق استاندارد شده (-شاخص بارش]12[همکاران و سرانو . ویسنتهدهدکی ارائه میهیدرولوژی
ي کمبود آب بر پایه]13[حساسیت بیشتري نسبت به روند افزایشی دما دارد را توسعه دادند. گوسیک و تراجکوویچ 

بر اساس میانگین و Dاندارد نمودن مقادیر )، از استD، تفاوت بارش و تبخیر و تعرق (SPEIتعریف شده در شاخص 
) را پیشنهاد دادند.WSWIانحراف معیار هر سري شاخص تغییرات آب مازاد (

کشاورزيخشکسالی هاي ي شاخصروند توسعه-2-2
اك و ن آب خبانی توازهاي خشکسالی کشاورزي مبتنی بر پایش و دیدهنگاه غالب در توسعه و گسترش شاخص

ب آ) بیالن RSM(رطوبت خاك نسبی باشد. شاخصي گیاه در اثر وقایع خشکسالی میي ریشهبتی ناحیهکمبودهاي رطو
وصیات یل، خصهاي مختلف محاسبه و متغیرهاي اقلیمی، خاك و گیاهی شامل بارش، تبخیر و تعرق پتانسرا از روش

به ) مشاCMI(شاخص رطوبت محصول .دگیرهاي گیاهی و اقدامات مدیریت گیاهی را در نظر میفیزیکی خاك، ویژگی
5/1يیهت در ناحهاي کوتاه مدت کشاورزي را از طریق پایش کمبود رطوببا این تفاوت که تنش،باشدمیPDSIشاخص 

وسعه داده ت) ابتدا براي محصول ذرت CSDIکند. شاخص محصول ویژه (سازي میاز ستون خاك مدل)فوتی5(متري
ز یک مدل بیالن آب و ا) با استفاده DTxسویا نیز بکار گرفته شد. شاخص کمبود تعرق روزانه (شده و بعدها براي محصول

کمبود تعرق دما،هايعوامل موثر بر تبخبر و تعرق گیاهی شامل خاك، گیاه و شرایط آب و هوائی عالوه بر ناهنجاري
از مدل هیدرولوژیکی با استفاده]14[واسان ی. ناراسیمهان و سرین]1[کندي زمانی را محاسبه میگیاهی در طول دوره

SWAT سپس مودند.نمقادیر رطوبت خاك و تبخیر و تعرق را بر اساس سایر پارامترهاي هواشناسی روزانه محاسبه
وبت خاك و ) را به ترتیب بر اساس مقدار رطETDI) و کمبود تبخیر و تعرق (SMDIهاي کمبود رطوبت خاك (شاخص

اند که ارائه شدهنیزور هاي گیاهی مبتنی بر سنجش از دسبه شده، در مقیاس هفتگی ارائه نمودند. شاخصتبخیر و تعرق محا
خشکسالی )، شاخص پاسخSVIشاخص گیاهی استاندارد شده ()، NDVIشاخص گیاهی اختالف نرمال شده (می توان به

)، شاخص شرایط WDVIدار ()، شاخص گیاهی اختالف وزنLWCI)، شاخص محتواي آب برگ (VegDRIگیاهی (
.اشاره نمود)VCIپوشش گیاهی (

زي در اي کشاورهشاخصین توسعههاي جدید در دسترس خواهد بود بیشتربا توجه به اطالعاتی که از سنجده
بود بلکهه نخواهدهائی تنها مبتنی بر اطالعات یک سنجدباشد. چنین شاخصهاي مبتنی بر سنجش از دور میبخش شاخص

. ]8[هاي مختلف خواهد بودهاي حاصل از اطالعات سنجندهرکیبی از شاخصت

خشکسالیهاي چند متغیرهشاخص-3
نجام شدهاهاي خشکسالی هاي آن از طریق شاخصهاي مختلفی براي توصیف ویژگیهاي گذشته تالشدر دهه

شند اما باد میمشخص تا حد زیادي مفیهاي خاص و هدف و کاربرديهاي منفرد یا تک متغیره براي مکاناست. شاخص
راي بهائی الشین رو تانمایند. از ي اقلیمی ارائه نمیهاي خشکسالی به عنوان یک پدیده پیچیدهتصویر جامعی از ویژگی

ظور الی به منهاي مختلف خشکسهاي مختلف خشکسالی یا معرفهاي چندمتغیره مبتنی بر ترکیب شاخصي شاخصتوسعه
.ردادامه دانیز ر و در حال حاضشروع شده هاي قبل سالازهاي خشکسالی از شرایط و ویژگیجامعيویري تصارائه

انجام شده است که در آن آمریکاخشکسالی در ایاالت متحدهجامع ها براي پایش تالشیکی از نخستین
هاي سطح زمین و سازياز دور، شبیهگیري شده، سنجشهاي اندازهاطالعات بدست آمده از منابع مختلف شامل داده

) از ترکیب پارامترهاي موثر بر ADIشاخص چندمتغیره خشکسالی تجمیعی (.]1[کارشناسان محلی با هم ترکیب شدند
.]15[) توسعه داده شد PCAهاي اصلی (از طریق تحلیل مولفه،هاي هواشناسی، کشاورزي و هیدرولوژیکیخشکسالی



این مفهوم در .]16[) بر مبناي توابع مفصل توزیع تجمعی بارندگی و رواناب توسعه داده شد JDIشاخص خشکسالی توام (
براي آنالیزهاي چند مفصلاستفاده از توابع .]17، 11[هاي چندمتغیره نیز استفاده شدي شاخصهاي بعد براي توسعهسال

بررسی (بیش از سه متغیر) این روش به دلیل عدم هاي مورداما با افزایش ابعاد پدیده،باشدمتغیره بسیار مفید می
.]10[عملی نخواهد بود،سازي ساختار وابستگی یک انتخابدر مدلپذیري انعطاف

- 1مل: ي مختلف شاهاهاي اخیر در دستههاي چند متغیره توسعه یافته در دههدر این پژوهش شاخص
- شاخص-3هاي بیالن آب، هاي مبتنی بر مدلشاخص-2، و تعرق)(بارش و تبخیر مبتنی بر پارامترهاي پنهانهاي شاخص

6هاي اصلی، تنی بر تحلیل مولفههاي مبشاخص-5هاي مبتنی بر مدل اسکالوگرام، شاخص-4هاي مبتنی بر توابع مفصل، 
هاي انجام پژوهش.شدندبنديهدستهاهاي مبتنی بر سایر تئوريشاخص-7وهاي ناپارامتري،هاي مبتنی بر روششاخص-

1دول جدر هاي ذکر شدهشاخصهر یک از ي ها به همراه تئوري استفاده شده براي توسعههاي مورد نیاز آنو دادهشده 
اند.آورده شده

گیريبندي و نتیجهجمع-4
ي عهوستنظر علمی هاي خشکسالی چندین برابر شده است. از مي شاخصها براي توسعههاي اخیر انگیزهطی سال

ود. رمار میشچالشی مهم به ،که بتوان از آن براي شناسائی، پایش و ارزیابی خشکسالی استفاده کردیک شاخص
لوم ها و عتهز سایر رشهاي رایج یا جدید اهاي نو همانند بکارگیري روشآوري دادههاي جدید با فراهمجستجوي فناوري

شاورزي که متخصصان بها نیاز ي شاخصي اهمیت، توسعهد. با همان درجهباشنها بسیار مهم میي شاخصمرتبط در توسعه
.و مدیریت منابع آب دارد

ي چنداند که خشکسالی یک پدیدهامروزه همگان پذیرفته، اماگرددخشکسالی اساسا در ارتباط با کمبود بارش تعریف می
توانند سبب افزایش یا کاهش شدت این پدیده گردد.باشد و نوسانات هر یک از متغیرهاي جوي و اقلیمی میمتغیره می

-هاي دما و کمبود رطوبت خاك حاصل میمدت بارش، ناهنجاريتاثیرات خشکسالی بر کشاورزي در اثر کمبود کوتاه 

سازي در قالب یک هاي خشکسالی کشاورزي به منظور توصیف جامع این پدیده براي تصمیمبنابراین شاخص.شود
هاي ذخیره آب و سایر معرفبارش، دما، تبخیر و تعرق، روانابتجمیعی از متغیرهاي مختلف نظیر شاخص واحد باید

در اسپانیا با توجه به افزایش دسترسی به 2010ي متخصصان سازمان جهانی هواشناسی در ژوئن سال توصیهبنا بهباشند.
هاي فراتر از مقدار بارش در پایش خشکسالی ها، کشورهاي جهان باید در مسیر استفاده از دادهها و روشها، مدلداده

ي تغییرات آب و هوائی، کمبود آب و امنیت غذایی بسیار مهم ارزیابی کشاورزي حرکت نمایند و این موضوع در زمینه
ارزیابی خشکسالی کشاورزي بسیار مهم برشمردند. هاي بارش، دما و اطالعات خاك را در ها استفاده از دادهشده است. آن
هاي مبتنی بر بارش از شاخصدهد که عمدتاً شده در زمینه خشکسالی کشاورزي در کشور نشان میهاي انجامبیشتر پژوهش

) و در برخی از موارد RDI)، نسبت بارندگی به تبخیر و تعرق در سال زراعی (شاخص SPIنظیر بارش استاندارد شده (
در پایش خشکسالی باید از ) براي پایش خشکسالی کشاورزي استفاده شده است.PDSIخص شدت خشکسالی پالمر (شا

شود که تمامی متغیرهاي موثر بر انواع پایش جامع خشکسالی زمانی محقق میو اطالعات منابع مختلف استفاده نمود
شاخص کهضمن آنرد استفاده منظور گردند.هاي موهاي هواشناسی، کشاورزي و هیدرولوژیکی در شاخصخشکسالی

گردد بلکه این شاخص به عنوان یک منبع اطالعاتی جدید در کنار قبلی هاي نباید جایگزین شاخصي جدیدتوسعه یافته
نظر گرفته شود.منابع دیگر در



پایش خشکسالیتوسعه یافتههاي چندمتغیره اخصبندي شدسته-1جدول 
هاي شاخصنام گروه 

مبانی اصلی شاخص مکان توسعهوروديهايمتغیر یا شاخصنام شاخص توسعه داده شدهپژوهش(گران)ند متغیرهچ

متغیرهايهاي بر شاخص
بارش و تبخیر و تعرق

ساکریس و 
]18[همکاران 

شاخص شناسائی خشکسالی 
)RDI( یم شاخص ي مفاهبر پایهیونان-ي مدیترانهمنطقهپتانسیلتبخیر و تعرقبارش وSPIرقنسبت بارش به تبخیر و تعاستفاده از و

سرانو و ویسنته
]12[همکاران

ق تبخیر و تعر- شاخص بارش
)SPEIاستاندارد شده (

هاي منتخب در ایستگاهپتانسیلتبخیر و تعرقبارش و 
نقاط مختلف کره زمین

تعرق)ر و(تفاوت بارش و تبخیمدل بیالن آبیو SPIي مفاهیم شاخص بر پایه

سیواکومار و 
]1[همکاران 

شاخص خشکسالی تجمعی 
)ADI(بارش و تبخیر و تعرق

مرکز جامع اطالعات 
هواشناسی برزیل

  nNDIADI 3

DIشود، ي بین بارش و تبخیر و تعرق تعیین میبر اساس رابطهnر تعداد دورهبراب -

- متر مییلیم10دار بارش کمتر از هائی که مقبرابر تعداد دورهNهاي زمانی و 

باشد.
گوسیک و 

]13[تراجکوویچ 
شاخص تغییرات آب مازاد 

)WSWI( پتانسیلتبخیر و تعرقبارش و
هاي منتخب ایستگاه

صربستان
ن و بر اساس میانگیSPEIاستاندارد نمودن کمبود آب تعریف شده در شاخص 

انحراف معیار هر سري 

بتنی بر مهاي شاخص
ابع مفصلتو

کائو و گوینداراجو 
بر مبناي توابع مفصل توزیع تجمعی بارندگی و روانابیالت ایندیاناا-آمریکابارندگی و رواناب)JDIشاخص کمبود توام (]16[

وچک کهائو و آقا
]11[

شاخص خشکسالی چند متغیره 
)MSDIاستاندارد شده (

و رطوبت SPIهاي شاخص
)SSIخاك استاندارد شده (

هاي یستگاها-آمریکا
منتخب شمال و جنوب 

کالیفرنیا

زیع ) بر اساس توSSIو رطوبت خاك استاندارد شده (SPIترکیب احتماالتی 
توام دومتغیره

]17[ما و همکاران
شاخص پالمر استاندارد شده مبتنی 

-SPDIتوام (کمبودبر شاخص 

JDI(

نتایج پایش خشکسالی شاخص 
SPDIهاي مختلفدر مقیاس

زمانی

هاي منتخب در ایستگاه
نقاط مختلف کره زمین

مفصل م توابعگیري از مفاهیهاي پارامتریک و ناپارامتریک با بهرهمبناي روشبر 
گوسی و تجربی 



-1جدول ادامه
هاي شاخصگروه 

اصلی شاخص مبانی مکان توسعهوروديهايمتغیر یا شاخصنام شاخص توسعه داده شدهپژوهش(گران)چند متغیره

هاي مبتنی بر شاخص
هاي بیالن آبمدل

شاخص شدت خشکسالی ]19[پالمر 
طی ارشبرق) و یر و تع(براي محاسبه تبخدماهاي بر مبناي بیالن اقلیمی آب و با استفاده از دادهآمریکابارش و دما)PDSIپالمر (

شود.انجام مینسبتاً پیچیدهات طوالنی و معادالت محاسب

سیمهان و نارا
]14[واسان سرینی

کمبود رطوبت خاك 
)SMDI و کمبود تبخیر و (

)ETDIتعرق (
بارش، دما و خصوصیات خاك

هاي وضهح-آمریکا
منتخب در ایالت 

تگزاس 

ر اساس مقادیر رطوبت خاك و تبخیر و تعرق را بSWATبا استفاده از مدل هیدرولوژیکی 
ب بر را به ترتیETDIو SMDIهاي شاخصوبه سایر پارامترهاي هواشناسی روزانه محاس

.مودنداساس مقدار رطوبت خاك و تبخیر و تعرق محاسبه شده، در مقیاس هفتگی ارائه ن

ماترا و همکاران 
]20[

شاخص کمبود تعرق روزانه 
)DTx(

متغیرهاي آب وهوائی موثر بر 
تبخیر و تعرق و خضوضیات 

خاك و گیاه
رایط آبشیاه و از مدل بیالن آب و عوامل موثر بر تبخبر و تعرق گیاهی شامل خاك، گاستفاده ي مدیترانهمنطقه

ي زمانیهاي دما، کمبود تعرق گیاهی در طول دورهو هوائی عالوه بر ناهنجاري

سیواکومار و 
]1[همکاران 

) و SWIشاخص آب خاك (
شاخص استاندارد شده آب 

)SSWIخاك (

و مقدار تبخیر و روزانه بارش
تعرق پتانسیل

سازمان هواشناسی 
فرانسه

شاخصباشد و میمدل بیالن آب با دو مخزن و عمق ثابت خاك بر مبنايSWIشاخص 
SSWI از مدل هیدرولوژیکیSIMسه ماژول (مبتنی برSAFRANهاي اتمسفريتحلیل ،

ISBA مدل سطح زمین وMODCOUشود.)  استخراج میمدل هیدرولوژیکی
کاران وولی و هم

]4[
شاخص مرجع کشاورزي براي 

ایستگاه منتخب 16پتانسیل تبخیر و تعرقو بارش)ARIDخشکسالی (
هاي آمریکادر ایالت

میت، دگی، عموسا. یکنواختبراي گیاه مرجع با عمق ریشهاستفاده از مدل یک الیه توازن آب
باشندهاي آن میمزیتترین مهمروزانهپایش مبتنی بر روابط خاك، گیاه و اتمسفر و 

انته و ک-سپولکر
]20[همکاران

شاخص پایش خشکسالی  
کشاورزي 

سه ماهه، SPIهاي شاخص
هاي رطوبت خاك و ناهنجاري

fAPARهاي ناهنجاري

هاي منتخب ایستگاه
هاي وروديشاخصبر مبناي ترکیباروپا

خشکسالی پالمر شاخص]21[ما و همکاران 
)SPDIاستاندارد شده (

برايخاكظرفیتودمابارش،
آبنگهداري

هاي منتخب ایستگاه
در نقاط مختلف کره 

زمین
شاخص پالمر بر اساس روش احتماالتی خروج رطوبتمبتنی بر 

پور و ابراهیم
]22[همکاران 

شاخص بارش موثر استاندارد 
)SEPIشده (

و اطالغات  تبخیر و تعرق،بارش
مربوط به خاك و گیاه

هاي منتخب گاهایست
ایرانکشاورزي

ي بناي تئوریارش موثر بر مي سازي رطوبت خاك در مدل دو الیه توازن آب و محاسبهشبیه
SPIشاخص 

سهرابی و همکاران  
]23[

شاخص خشکسالی رطوبت 
ایالت -آمریکاخاكرطوبتو بارش، دما)SODIخاك (

به ظرفیت زراعیي مقدار آب مورد نیاز براي رسیدنبر پایهتگزاس 



-1جدول ادامه
هاي شاخصنام گروه 

مبانی اصلی شاخص مکان توسعهوروديهايمتغیر یا شاخصنام شاخص توسعه داده شدهپژوهش(گران)چند متغیره

هاي مبتنی بر شاخص
مدل اسکالوگرام

قبائی سوق و 
یافتهمدل اسکالوگرام تعمیم]24[مساعدي 

اد روزهاي بارانی و مقدار، تعدگیاهیتبخیر تعرق 
هاي رشد گیاهدر فصلبارش

مشهد و هاي ایستگاه
شیراز

ت جهتصحیح سطوح آستانه و وزن دادن به متغیرهاي هواشناسی 
پایش خشکسالی گیاه زراعی گندم

هاي مبتنی بر شاخص
هاي ناپارامتريروش

برسما و بویشاند 
]29[

شاخص توام مبتنی بر توزیع 
تجربی

توسعه بر مبناي توزیع دو متغیره تجربیهلنداي بارش و دبی جریانهداده

هائو و آقا کوچک 
]30[

- شاخص خشکسالی چند متغیره

تجربی گرینگورتونتوزیع بر اساس احتمال توام آمریکابارش و رطوبت خاك)MSDIي استاندارد شده (

هاي مبتنی بر شاخص
هاسایر تئوري

]31[شفر و دیزمان 
آب سطحیيذخیرهشاخص

)SWSI(
بارش، جریان رودخانه، محتواي آب برف و حجم 

سازي پارامترهابا بهینهترکیب متغیرهاي وروديمریکاکلرادوي آمخازن ذخیره آب

اسوبودا و همکاران 
]1[

پایش خشکسالی ایاالت متحده
)USDM(

، سنجش از آب و هوائیگیري شدههاي اندازهداده
هاي سطح زمین و کارشناسان محلیسازيدور، شبیه

شوندمیاطالعات بدست آمده از منابع مختلف با هم ترکیب آمریکا

کارآموز و همکاران 
]32[

SPDIو SPI ،SWSIهاي شاخص)HDIشاخص هیبریدي (
ي حوضه-ایران

رودایندهز-گاوخونی

ي ي عصبی و رکوردهاي ثبت شدههاي شبکهمبناي مدل
بینی وقایع خشکسالی درو از آن براي پیشخسارات توسعه

استفاده نمودند.

بالینت و همکاران 
شاخص ترکیبی]33[

TDI، )هاي بارش(مبتنی بر دادهPDIهاي شاخص

ي ها(مبتنی بر دادهVDIهاي دما) و (مبتنی بر داده
NDVI(

اي ي شاخص ترکیبی بر مبنهاي جدید و توسعهتعریف شاخصآفریقاشاخوکنیا
هاآنترکیب وزنی 

راماداس و 
]34[گویندارجو 

شاخص خشکسالی مبتنی بر 
)HMMمدل مارکوف پنهان (

ي رطوبت خاك و اطالعات تنش هاي ماهانهداده
رطوبتی محصول

شاخص خشکسالی کشاورزي احتماالتی مبتنی بر تنش رطوبتی یالت ایندیانا ا-آمریکا
پنهانمحصول در ساختار مدل زنجیره مارکف 

واسم و همکاران 
و دماي سطح زمینNDVIبارش، رواناب، شاخص شاخص ترکیبی ]35[

-ي جنوبی کره
ي رودخانه زیرحوضه

Han

اقلیدسی دار (آنتروپی فواصلهاي وزني شباهتبر اساس اندازه
دار)وزن
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