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  ...تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده  

  93بهار مجله مخاطرات محیطی، سال سوم، شماره چهارم، 
  18/03/92: تاریخ دریافت مقاله
  29/02/93: تاریخ پذیرش مقاله

  در ایران SPIتحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص 
  
  2، کلثوم احمدیان1دکتر منوچهر فرج زاده
  

 
  

  چکیده
، SPIسال، شاخص  چهلآماري مشترك  يایستگاه سینوپتیک با طول دوره سیدر این پژوهش با استفاده از داده هاي روزانه بارش 

شدت، فراوانی و مدت در  يماه به بررسی الگوي زمانی و مکانی خشکسالی با سه مشخصه 48و  24, 12, 6, 3سري زمانی  5به تفکیک 
 يماه در رده ششو  سهنتایج این مطالعه نشان می دهد که حداکثر فراوانی وقوع خشکسالی در مقیاس . مقیاس ملی پرداخته شده است

 يخشک شدید، ایستگاه نوشهر و رده ينسبتاً خشک، ایستگاه اهواز ، رده يماه در ردهشش فراخشک، ایستگاه سنندج و در مقیاس 
 يخشک شدید، ایستگاه نوشهر و رده ينسبتاً خشک، ایستگاه ارومیه، رده يماه، ردهدوازده راخشک ایستگاه سنندج ، در مقیاس ف

 يخشک شدید ایستگاه نوشهر و در رده ينسبتاً خشک در ایستگاه بندرعباس در رده يماه در رده24فراخشک ایستگاه بابلسر، مقیاس 
بعدي ایستگاه نوشهر بیشترین  ينسبتاً خشک ایستگاه بندرعباس و دو رده يماه در رده 48ر مقیاس فراخشک ایستگاه رامسر، د

رخ  -89/3ماه با مقدار  سههمچنین شدیدترین خشکسالی در ایستگاه سمنان در مقیاس زمانی . اندفراوانی وقوع خشکسالی را دارا بوده
  .داده است

  
  .خشکسالی، شاخص بارش استاندارد، شدت خشکسالی، تداوم خشکسالی، ایران :کلمات کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
  دانشیار گروه اقلیم شناسی دانشگاه تربیت مدرس -1
  کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تربیت مدرس -2
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 1393بهار  ،چهارمچاپ  ،سومسال  مجله مخاطرات محیطی،

 
  مقدمه

  هـاي طبیعـی وارد   باشد که خسارات زیادي بـه زنـدگی انسـان و اکوسیسـتم    خشکسالی یکی از بالیاي طبیعی می
هـا در تـأثیر   ایـن تفـاوت   يعمـده . هـایی دارد و با دیگر حوادث طبیعی از قبیل سیل، طوفان و زلزلـه تفـاوت   کندمی

نسبتاً طوالنی، عدم امکان تعیین دقیق زمان شروع و خاتمه و وسعت جغرافیـایی   يتدریجی خشکسالی طی یک دوره
از طرف دیگر نبود تعریف دقیق و قابل قبول جهانی از خشکسالی بـه پیچیـدگی و سـردرگمی ایـن     . باشدتأثیر آن می

بـارش در   يدر کل خشکسـالی عبـارت اسـت از کـاهش غیرمنتظـره       Nv. )1383زارع و محبوبی، (پدیده افزوده است 
و یا کاهش بـارش نسـبت بـه میـانگین     ) 1372علیجانی و کاویانی، (اي که لزوماً خشک نیست مدتی معین در منطقه

ن قـرار  زمـی  يایران یکی از کشورهایی است که در کمربند بیابانی کـره . اطالق می گردد) 1386فرج زاده، (درازمدت 
 . پذیردها از ترسالی آسیب میدیگر از سال عضیها از خشکسالی و در بدارد و در برخی سال

هاي پایش خشکسالی بـا  شود سیستمها و ابزارهاي تحلیلی متعددي که وجود دارد تالش میبا استفاده از شاخص 
شود بیانگر عملیات مقابله بـا خشکسـالی و   میگردند و اطالعاتی که از آنها استخراج ها طراحی استفاده از این شاخص

شاخص درصد نرمال : شوند، عبارتند ازکار برده میههایی که بیشتر در این خصوص بشاخص. باشدزمان شروع آنها می
)PN( شاخص خشکسالی مؤثر ،)EDI( شاخص بارش استاندارد ،)SPI( شاخص ،Z)CZI ( و شاخص دهک)DI(.   مریـد و

مشابهی نیز توسط پالسـکا و   مطالعه. به مقایسه این شاخص در منطقه مطالعاتی ایران پرداخته است) 2006(همکاران
  .در کشور استرالیا صورت گرفته است) 2008(همکاران 

آن در  يبه مطالعه) 2007(کانگاس و براون . مطالعاتی متعددي تاکنون در مورد خشکسالی ها صورت گرفته است
تغییر پذیري خشکسـالی و اثـر آب و هـوایی آن نیـز     . امریکا با استفاده از داده هاي با قدرت تفکیک باال پرداخته است

  .انجام پذیرفته است) 2004(توسط بردي و سوترا 
افـزاري نوشـته شـده توسـط پـرس و      یک روش تحلیلی را به همـراه کـد نـرم    1998کی و همکاران در سال مک 

 ) (Makee کـی ها مکبه منظور تعریف و پایش خشکسالی. کار بردنده، براي تعیین احتمال تجمعی ب)1998(همکاران 
 قـرار را معرفی و براي اولین بار آن را در ایالت کلرادو مورد استفاده  )SPI(شاخص بارش استاندارد ) 1993(و همکاران 

هـاي زمـانی   براي اهداف کشاورزي و مقیاس) ماهه ششو  سه(در این مطالعه آنها از مقیاس زمانی کوتاه مدت  .دادند
) 1998(و همکــاران  Heyes هــایس .بــراي اهــداف هیــدرولوژي اســتفاده کردنــد) ماهــه 48و  24، 12(بلنــد مــدت 

هـایس و همکـاران در    .انـد در سطح آمریکا را با استفاده از این شاخص ارزیابی نمـوده  1996خشکسالی گسترده سال 
. ها در ایـاالت مختلـف آمریکـا اقـدام کردنـد     به پایش خشکسالی )SPI(مک شاخص بارش استاندارد ، به ک2000سال 

منـاطق بـا پتانسـیل وقـوع      SPIنتایج نشـان داد کـه   . با شاخص پالمر پرداختند SPIهمچنین آنها به مقایسه شاخص 
لی در ناحیه والنسیاي اسپانیا در هاي خشکساالگو .دهدها نشان میخشکسالی را حداقل یک ماه زودتر از دیگر شاخص

 سـرانو  -توسـط ویسـنته   SPIبا استفاده از سري بارندگی ماهانه و شاخص بـارش اسـتاندارد    1951 -2000هاي سال
Vicente- Serran  هـاي اصـلی   آنها با اسـتفاده از روش تحلیـل مؤلفـه   . مطالعه گردید) 2004(و همکاران(PCA)   بـه

هـاي اصـلی بـا یکـدیگر     پرداختند و در نهایت مشاهده کردند که الگوهاي مکـانی مؤلفـه  هاي خشکسالی ارزیابی مؤلفه
در . یابـد داري از مرکز به سمت شـمال منطقـه افـزایش مـی    همپوشانی ندارند و فراوانی وقوع خشکسالی به طور معنی

وانـی خشکسـالی در   ن بـین شـدت، مـدت و فرا   ااین محقق. مکانی نظم مشخص ندارد که در دیگر مناطق، الگويحالی
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  ...تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده  

ه کردند و به این نتیجه رسیدند که وقتی نتـایج حاصـل از مطالعـات جهـانی در     شاهدهایی را ممناطق مختلف، تفاوت
بـراي تعیـین یـک روش     .ودشـ ، باید با احتیاط عمل شوندبرده میکار هسطوح محلی به منظور مدیریت وقایع حدي ب

آلمـان   Elbe و Sicilyدر دو حـوزه   2004همکاران در  و Bordit دیتبینی خشکسالی و ترسالی بارمناسب براي پیش
بر اساس شاخص بارش استاندارد محاسبه کردند و با روش آنـالیز   2000تا  1951ها را از سال ها و ترسالیخشکسالی

داراي  SPI نتایج نشـان داد کـه شـاخص    . ها پرداختندهاي اصلی، به بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالیمؤلفه
در حـوزه  . گـردد باشد که باعث وقایع خشکسالی و ترسالی اصـلی مـی  سال در هر دو منطقه می 12تا  4/3تناوبی بین 

Sicily  بر خالف حوزهElbe وضـعیت جـوي بـا دوره    تـأثیر  گردد که احتمـاالً مربـوط بـه    یک روند خطی مشاهده می
شـرایط خشکسـالی    Elbeهاي زمانی بلندمدت اگر در رژیـم  سنتایج نشان داد که در مقیا. مدت استبازگشت طوالنی

به این ترتیب تحلیل طیفـی امـواج جـوي، نتـایج خـوبی را      . ترسالی حاکم است و برعکس Sicilyحاکم باشد در رژیم 
با استفاده از مدل زنجیره مـارکف بـه تخمـین    ، 2005سال و همکاران در  Pallou پالوا .کندبینی فراهم میبراي پیش

از یک کـالس خشکسـالی بـه کـالس دیگـر و       SPIهاي متفاوت خشکسالی و مدت زمان الزم براي تغییر مقدار سکال
و همکاران همچنین موریا  . پرتقال پرداختند Alentijaها در منطقه بازگشت براي هر یک از این کالس يتعیین دوره

نیـز ایـن شـاخص را بـراي     ) 2006(تونکـاز  . آلنتجو پرداختنـد  يبندي این شاخص در منطقهبا مطالعه طبقه) 2006(
هاي کشور چـین بـا اسـتفاده از ایـن     طول دوره خشکسالی. اده نموده استهاي کشور ترکیه استفخشکسالی يمطالعه

گیـري از ایـن   هـاي لهسـتان بـا بهـره    بندي خشکسالیپهنه. صورت گرفته است) 2005(ان شاخص توسط وو و همکار
  .مطالعه شده است) 2005( البدزکی و بک شاخص توسط

در تحقیقـی  . به تحقیـق پرداختنـد  براي بررسی خشکسالی شهر ) 1379(پور رضائی پژند و مهدي ایراندر کشور  
هـاي مختلـف در پـایش خشکسـالی، طراحـی      صـورت گرفـت، ارزیـابی شـاخص    ) 1383(که توسط مرید و همکـاران  

در اسـتان تهـران،    79-80لغایـت   77-78هـاي  شکسالی گسـترده سـال  سیستمی براي پایش و بررسی نتایج روي خ
ها با اسـتفاده از روش تیسـن، عکـس    هاي خشکسالی براساس شاخصنقشه يدر این مطالعه تهیه. موردنظر بوده است

مریـد و همکـاران    .مجذور فاصله و کریجینگ انجام گرفت که نتایج حاکی از برتري روش عکس مربـع فاصـله داشـت   
 SPIو نهایتـاً   ندبراي استان تهران ارزیابی کرد MCZIو  SPI ،DI ،PN ،CZI ،ZSIنیز این شاخص را به همراه ) 1383(

 يهاي ماهانـه خشکسـالی بـراي یـک دوره    نقشه) SPI(با استفاده از شاخص بارش استاندارد  .ندرا توصیه نمود EDIو 
در ایـن تحقیـق بـا    . تهیـه شـد  ) 1383(غرب کشور توسط لشـنی زنـد   ساله در شش حوزه واقع در غرب و شمال سی

هاي زمانی متوسـط مقیـاس شـدت خشکسـالی در     ها و سريبراي تمامی ایستگاه SPIاستفاده از سري زمانی شاخص 
هـاي شـدت،   استخراج و اقدام به ترسـیم منحنـی   Runهاي با تداوم یک ماهه به باال از طریق تئوري حوزه، خشکسالی

هـاي یـک تـا سـه ماهـه      ها با تداومکه وقوع خشکسالی نتایج این تحقیق نشان داد. و فراوانی خشکسالی گردید تداوم
   .پذیر استاي معمول و برگشتهاي واقع در منطقه نیمه مرطوب نیز پدیدهحتی در ایستگاه

باشد، با توجه به شاخصی ارزنده در جهت پایش و ارزیابی خصوصیات خشکسالی می SPIشاخص بارش استاندارد 
الب تحلیل زمانی و مکانی قپیشینه اشاره شده تاکنون کاري گسترده و در مقیاس ملی با استفاده از این شاخص و در 

یک الگوي خاص زمانی  يسعی در ارائه از اینرو این مقاله. صورت نگرفته استدهد که هدف این مقاله را تشکیل می
  .داردپذیر کشور در مقابل خشکسالی ی مناطق حساس و آسیبیس شناسابراي رخداد خشکسالی و سپ و مکانی
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  منطقه مورد مطالعه

درجه طول شرقی  63تا  44درجه عرض شمالی و  40تا  25کیلومتر مربع بین  1648195کشور ایران با وسعت 
 شبیه لوزي مایل  سرزمین ایران از نظر هندسی، به صورت یک چهار ضلعی نسبتاَ منظم و تقریباَ. واقع شده است

غربی جنوب –شرقی شرقی و قطر دیگرش در جهت شمالجنوب -غربیقطر بزرگ آن در امتداد شمال. باشدمی
خط مستقیم از پاي آرارات تا خلیج  در یکیعنی  ،شرقیغربی به جنوبحداکثر طول آن از شمال. کشیده شده است

یعنی از سرخس تا دهانه اروند  ،غربیجنوب –شرقی کیلومتر و حداکثر پهناي آن در جهت شمال 2250گواتر حدود 
کیلومتر آن  5861از این مقدار حدود . کیلومتر است 8631طول محیط ایران تقریباَ . کیلومتر است 1400رود حدود 

  .دهدتر دیگر آن مرز آبی را تشکیل میکیلوم 2771مرز خشکی و 
هاي شوروي سابق و دریاي خزر، از ایران از شمال با ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان هر سه از جمهوري 

سه . مشرق با افغانستان و پاکستان، از مغرب با ترکیه و عراق و از جنوب با خلیج فارس و دریاي عمان همسایه است
غربی و رشته کوه البرز در غربی، رشته کوه زاگرس در غرب و جنوباي سبالن و تالش در شمالهرشته کوه شامل کوه

  . اندشمال کشور ایران را احاطه کرده
درجه شمالی را منطقه معتدل شمالی بدانیم، حدود دو سوم  60تا  30هاي جغرافیایی چنانچه مناطق بین عرض

به این عامل و با  با اتکا. شمالی قرار دارد ک سوم بقیه در منطقه گرمجنوبی این منطقه و ی يوسعت ایران در نیمه
بایست داراي آب و هوایی معتدل تا نسبتاَ گرم توجه به هم عرض بودن ایران با دریاي مدیترانه اصوالَ ایران می

بیابانی نیمکره  اما مجاورت ایران با منطقه نزول پرفشارهاي جنب مداري باعث شده که نوار ،بوداي میمدیترانه
ایران . فرما سازدبر وسعت زیادي از این سرزمین حکمشمالی از قلب این کشور عبور کند و شرایط نامساعد طبیعی را 

با توجه به . هاي متنوع داراي شرایط آب وهوایی بسیار متفاوت استشناختی و بلنديدلیل گستردگی و تنوع بومهب
هاي هوایی سرد سال از توده ياي است که در دورهقعیت ایران به گونهگردش عمومی جو در نیمکره شمالی، مو

تر، از ماه دسامبر ورود هاي پایینبا حرکت پرفشار جنب حاره و رودباد همراه با آن به عرض. پذیردگوناگون تأثیرمی
  رخندي و یا گسترش هاي چرخندي و واچوسیله سامانهههاي هوایی، بتوده. گرددبادهاي غربی به ایران آغاز می

  . کنندرسند و شرایط رطوبتی و دمایی روزمره ایران را تعیین میهاي آنها، به ایران میزبانه
  
  هاي مورد استفادهداده

ایستگاه سینوپتیکی سراسـر کشـور در طـی دوره آمـاري      سیهاي بارش این تحقیق با استفاده از دادهدادن انجام 
   .بوده است 1966 - 2005ساله از سال چهل 
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  هاي مورد مطالعهنقشه موقعیت ایستگاه :1شکل 

  
  مطالعهروش
   :این تحقیق شامل موارد زیر می باشددادن هاي مورد استفاده در انجام روش

  .هاي سینوپتیک کشور از سازمان هواشناسیهاي روزانه بارش کلیه ایستگاهاخذ داده -1
آمـاري، پراکنـدگی آنهـا در سـطح کشـور، نـواقص آمـاري و تفکیـک          يدورههاي موجود از لحاظ بررسی ایستگاه -2

  .هاآماري مشترك و حذف سایر ایستگاه يهایی با دورهایستگاه
هـاي بـارش بـه    بـه ترتیـب سـال، مـاه، روز و داده     Excel، در محیط 2005تا  1966ها از سال مرتب نمودن داده -3

  .هاي مورد مطالعهتفکیک ایستگاه
  .SPSSازي نواقص آماري در محیط بازس -4
 DIPشاخص خشکسالی برمیناي محاسبات نرمافزار  يمحاسبه-5
  .سري زمانی پنجایستگاه مورد مطالعه به تفکیک  سیهاي شدت، مدت و فراوانی براي هر کمی نمودن ویژگی -6
  .GISمورد مطالعه در محیط  ينقشه براساس هر مشخصه يتهیه -7
درختـی و   يبا استفاده از نمـودار شـاخه   SPSSفراوانی و شدت در محیط  يبراساس دو مشخصهبندي کشور پهنه -8

  .GISنقشه در محیط  يتهیه
 .و نمودارها هاول، جدهاتجزیه و تحلیل نقشه -9
  

  و بحث  نتایج
 تحلیل فراوانی خشکسالی

ــی   ــی از ویژگ ــالی، یک ــی خشکس ــی   فراوان ــالی م ــایش خشکس ــم در پ ــاي مه ــداد   ه ــد از تع ــه عبارتن ــد ک   باش
در جهت بررسـی فراوانـی خشکسـالی در قالـب سـه      . آماري مورد مطالعه يهاي مواجه با خشکسالی در طول دورهماه
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مـاري  آ يبـارش هـر ایسـتگاه در طـول دوره     يهاي روزانـه مطالعه از داده هاي زمانی موردکی و در مقیاسمک يرده

هاي نسـبتاً خشـک،   ترتیب از سمت چپ به راست فراوانی خشکسالی ردههزیر ب هايشکل. استفاده شد 1966 -2005
  مطالعـه نشـان   ایسـتگاه مـورد   سیرا در  48و  24، 12، 6، 3خشک شدید و فراخشک و از باال به پایین مقیاس هاي 

  .دهدمی

      
  ماه 3 -فراخشک  ماه 3 -خشک شدید   ماه 3 -خشک"نسبتا

      
  ماه 6 -فراخشک  ماه 6 -خشک شدید   ماه 6 -خشک"نسبتا

      
  ماه 9 -فراخشک  ماه 9 -خشک شدید   ماه 9 -خشک"نسبتا

      
  ماه 12 -فراخشک  ماه 12 -خشک شدید   ماه 12 -خشک"نسبتا
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  ...تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده  

      
  ماه 24 -فراخشک  ماه 24 -خشک شدید  ماهه 24 -خشک "نسبتا
  

ماه  48و  24، 12، 6، 3مقیاس زمانی  پنجنسبتاً خشک، خشک شدید و فراخشک در  يوضعیت فراوانی خشکسالی در سه رده: 2شکل 
  .در سی ایستگاه مورد مطالعه را نشان می دهد 1966 -2005هاي در طی سال

  
  بررسی و تحلیل شدت خشکسالی 

زمـانی  آماري مورد مطالعه در هـر مقیـاس    يباشد که در طول دورهمی SPIشدیدترین خشکسالی کمترین مقدار 
و بـا   Excelافـزاري  ، از طریق امکانات نـرم SPIترین ارقام ثبتی در هر مقیاس زمانی به تفکیک پایین. شودمشاهده می

شدیدترین خشکسـالی مشـاهده شـده در مقیـاس     . دست آمدهمرتب کردن براي هر ایستگاه مورد مطالعه بطور مجزا ب
 مـاه ایسـتگاه  شـش  در مقیـاس  . بوده است -SPI  ،89/3با مقدار  1997ماه ماه، در ایستگاه سمنان در اردیبهشتسه 

در , -76/2بـا  1974ایستگاه بابلسر در فـروردین مـاه   , ماهدوازده ، در مقیاس -86/3با مقدار  1989زنجان در آذر ماه 
 -58/3بـا مقـدار   , 1975مـاه  رامسـر در دي  مـاه ایسـتگاه   48، در سـري زمـانی   -51/3ایستگاه بیرجنـد بـا   , ماه 24

که بیانگر شـدیدترین خشکسـالی روي    SPIترین رقم در این میان پایین. اندپشت سر گذاردهشدیدترین خشکسالی را 
  .ماه و در ایستگاه سمنان بوده استسه باشد در مقیاس داده می

  
  خشکسالی) تداوم(تحلیل مدت 

   در تحقیـق حاضـر بـه منظـور بررسـی       .باشـد مـی  SPIهاي متوالی با مقـادیر منفـی   مدت یا تداوم خشکسالی، ماه
محاسبه شده است کـه بـه تکفیـک مقیـاس     SPI هاي مواجه با خشکسالی یا مقادیر منفی هاي شدید، تعداد ماهتداوم

  . زمانی در جدول زیر ارائه شده است
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  )ماهه سهسري زمانی (1966 -2005 يهاي تحت مطالعه در طی دورهمدت تداوم خشکسالی در ایستگاه: 1جدول 

  ماهها  ایستگاه  ردیف  ماهها  ایستگاه  ردیف
2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 

 - 3 2 1 3 نوشهر 16 - - - 1 3 6 3 آبادان 1

 - 1 - 7 10 ارومیه 17 - - - - 2 4 7 اهواز 2

 - 1 - - 2 رامسر 18 -  1 - 1 1 3 10 اراك 3

 - 1 2 5 6 رشت 19 - - - 2 3 4 4 اردبیل 4

 - - - 6 11 سقز 20 - - - - 1 - 2 بابلسر 5

 1 1 1 2 7 سنندج 21 - - - - 3 2 5 بندرعباس 6

 - 1 3 8 6 سمنان 22 1 - - 3  4 4 بیرجند 7

 - 1 2 6 4 شهرکرد 23 - - - 2 1 4 2 بوشهر 8

 - 1 2 4 2 شیراز 24 - - - 1  5 6 اصفهان 9

 - 1 3 2 6 تبریز 25 -  1 - 1 1 3 10 قزوین 10

 - 3 2 4 3 تهران 26 - - 1 1 3 6 10 گرگان 11

 - 3 - 2 3 یزد 27 - - - 1 4 4 8 همدان 12

 - - - - - زابل  28 - - - - - 2 8 کرمان 13

 - 1 2 1 3 زاهدان 29 - - - 1 - 4 4 کرمانشاه 14

 2 1  5 7 زنجان 30 1 - - - 3 3 8 مشهد 15

  
مـاه مـداوم ارقـام     بیسـت ماه، ایستگاه بیرجند، مشهد، ، شیراز، تهران زاهدان و سمنان با بـیش از   ششدر مقیاس 

هـاي  ماه ایسـتگاه  دوازدهدر مقیاس . باشندماه دارا می شش، بیشترین تداوم خشکسالی را در مقیاس زمانی SPIمنفی 
، بیشترین تداوم خشکسالی SPIوالی ارقام منفی ماه مت 20زاهدان، مشهد، بیرجند، تهران، شهرکرد و شیراز با بیش از 

هاي بندرعباس، مشهد، بیرجنـد، کرمـان، تهـران، سـنندج، اراك، زنجـان و      ماه، ایستگاه24اند و در مقیاس را دارا بوده
در این مقیـاس زمـانی ایسـتگاه زنجـان فاقـد      . اندماه متوالی حداکثر تداوم خشکسالی را دارا بوده 25تبریز با بیش از 

هـاي بنـدرعباس، زابـل، زاهـدان، بیرجنـد، کرمـان،       ایسـتگاه . هاي متوالی بوده استدر طی ماه SPIتداوم ارقام منفی 
منفـی داراي   SPIمـاه متـوالی    25تهران، کرمانشاه، مشهد، سقز، سنندج، شهرکرد، شیراز، زنجان و تبریز بـا بـیش از   

مـاه بیشـتر رخ    48تر در مقیاس زمانی هاي بلندمدتتداوم. اندماه دارا بوده 48حداکثر تداوم خشکسالی را در مقیاس 
داده است که موقعیت مکانی و جغرافیایی نقاط بیشینه و شرایط اقلیمی حاکم بر آن در بـروز حـداکثر تـداوم شـرایط     

  .باشدز اهمیت مییکسالی حاخش
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  ...تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده  

  بندي خشکسالی در کشورپهنه
فراوانی رخداد خشکسالی، از نمودار شاخه درختی استفاده  بندي کشور براساس خصوصیات شدت وبراي پهنه

و فراوانی  SPIترین ارقام ثبتی پایین: بندي انجام شده است عبارتند ازهایی که براساس آن پهنهداده. شده است
اشد بمطالعه می مورد يوقوع پیوسته در حوضههبیانگر شدیدترین رخداد خشکسالی ب SPIترین رقم پایین. خشکسالی

استفاده شد و فراوانی خشکسالی از  SPIهاي ارقام بندي کشور براساس شدت خشکسالی، از این کمینهکه در پهنه
 ایستگاه کشور در  سیطریق بازشماري تعداد رخداد هر رده از خشکسالی در طول دوره آماري مورد مطالعه در 

  .دست آمده استههاي زمانی موردمطالعه بسري
  

  سري زمانی پنجبندي کشور براساس شدت خشکسالی در پهنه: 2جدول 
  

ــري   3سـ
  ماه

  گرگان، بندرعباس، بوشهر  اول يطبقه
مشهد، نوشهر، سقز، بیرجند، شهرکرد، رشت، سنندج، کرمانشاه، تبریز، قزوین، ارومیه، زابل، اراك، همدان،   دوم يطبقه

  اصفهان، زاهدان، یزد
  سوم يطبقه

  
  اردبیل، سمنان، تهران، زنجانکرمان، شیراز، 

  رامسر، بابلسر  چهارم يطبقه
  

ــري   6سـ
  ماه

  گرگان، بندرعباس، بوشهر  اول يطبقه
  رامسر، شیراز، کرمان، تهران، زنجان، بابلسر  دوم يطبقه
زابـل، مشـهد،   کرمانشاه، سنندج، رشت، بیرجند، ارومیه، آبادان، تبریز، شهرکرد، اصـفهان، زاهـدان، اراك،     سوم يطبقه

  اهواز، همدان، سقز، اردبیل، یزد، سمنان، نوشهر، قزوین
  
  

 12سري 
  ماه

  سقز، بندرعباس، رشت  اول يطبقه
  کرمانشاه  دوم يطبقه
  رامسر، بابلسر  سوم يطبقه
  اصفهان، یزد، شهرکرد، زاهدان، ارومیه، مشهد، گرگان  چهارم يطبقه
زنجان، آبادان، نوشهر، تبریز، قزوین، اردبیل، شیراز، زابل، اهواز، بیرجنـد، تهـران،   سمنان، سنندج، همدان،   پنجم يطبقه

  اراك، کرمان، بوشهر
  

 24سري 
  ماه

اهواز، تبریز، یزد، بندرعباس، بوشهر، گرگان، کرمان، زاهدان، اردبیل، آبادان، شهرکرد، اصـفهان، کرمانشـاه،     اول يطبقه
  نوشهر، اراك، سنندج، قزوینزنجان، سقز، بیرجند، مشهد، ارومیه، 

  همدان، تهران، سمنان، رامسر، بابلسر، زابل، شیراز  دوم يطبقه
  رشت  سوم يطبقه

  
 48سري 

  ماه

  گرگان، بندرعباس، رشت، تبریز، بوشهر  اول يطبقه
  تهران، رامسر، بابلسر  دوم يطبقه
قزوین، زابل، اراك، بیرجند، زنجان، اردبیل، همـدان، آبـادان،   شیراز، یزد، اصفهان، نوشهر، کرمانشاه، اهواز،   سوم يطبقه

  شهرکرد، ارومیه، سنندج، کرمان، سقز، مشهد، زاهدان، سمنان
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48  

                              1966 -2005آماري  يماه، در دوره 48و  24، 12، 6، 3بندي کشور براساس شدت خشکسالی در مقیاس زمانی پهنه: 3شکل 
  

  بندي کشور براساس فراوانی رخداد خشکسالیپهنه
  منفـی بـه تفکیـک     SPIهـاي بـا مقـادیر    نظر فراوانی رخداد خشکسـالی، تعـداد مـاه   بندي کشور از نقطهبراي پهنه

در   Ward Methodکـه بـا اسـتفاده از روش وارد   . دست آمـد هب 1966 -2005آماري  يهاي زمانی در طی دورهسري
نظـر فراوانـی وقـوع     گیـري از ایـن شـیوه، کشـور از نقطـه     دست آمد کـه بـا بهـره   هبندي زیر بمقیاس زمانی پهنه پنج

  .بندي شده است، این طبقات در جدول زیر ارائه گردیده استقسیمطبقه ت پانزدهخشکسالی به 
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  ...تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده  

  آماري مورد مطالعه  يسري زمانی در طول دوره پنجبا استفاده از ادغام  SPIهاي مورد مطالعه براساس ارقام بندي ایستگاهطبقه: 3جدول
 اهواز -اراك اول يطبقه
 یزد -بوشهر - سمنان دوم يطبقه
 شیراز -همدان سوم يطبقه
 بندرعباس چهارم يطبقه
 تبریز پنجم يطبقه
 زنجان-قزوین - ارومیه -اصفهان -مشهد ششم يطبقه
 اردبیل -تهران هفتم  يطبقه
 ابادان - کرمانشاه -کرمان هشتم يطبقه
 گرگان نهم يطبقه
 نوشهر دهم يطبقه
 زابل -بابلسر - رامسر یازدهم يطبقه
 رشت -سنندج  دوازدهم يطبقه
 زاهدان -بیرجند سیزدهم يطبقه

 سقز چهاردهم يطبقه
 شهرکرد پانزدهم يطبقه

  

  
  بندي کشور براساس فراوانی رخداد خشکسالیپهنه: 4شکل

  
   

در . گونه بوده استیعنی فراوانی، شدت و مدت به طور مجزا بدین ،خشکسالی يدر مجموع بر اساس سه مشخصه
ارانه شده است، در این  چهارخصوص اولین ویژگی خشکسالی که فراوانی رخداد خشکسالی بوده است، جدول شماره 

به تفکیک  1966 -2005آماري  يهاي مورد مطالعه و در طی دورهجدول بیشترین فراوانی رخ داده در ایستگاه
  .هاي زمانی ارائه شده استمقیاس
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  .هاي خشکسالیها با حداکثر فراوانی رخداد خشکسالی به تفکیک سري زمانی و ردهنمایش ایستگاه -4جدول 

 فراوانی خشکسالی نام ایستگاه هاي خشکسالیرده -هاي زمانیسري
  

 ماهه 3سري 

 52 گرگان رده نسبتاً خشک
 24 گرگان رده خشک شدید

 18 سنندج رده فراخشک

  
 ماهه 6سري 

 49 اهواز رده نسبتاً خشک

 49 نوشهر رده خشک شدید
 35 سنندج رده فراخشک

  
 ماهه 12سري 

 64 ارومیه رده نسبتاً خشک
 39 نوشهر رده خشک شدید

 34 بابلسر رده فراخشک

  
 ماهه 24سري 

 65 بندرعباس رده نسبتاً خشک
 36 نوشهر رده خشک شدید

 42 رامسر رده فراخشک

  
 ماهه 48سري 

 83 بندرعباس خشکرده نسبتاً 
 44 نوشهر رده خشک شدید

 38 نوشهر رده فراخشک

  
ایستگاه، در ایستگاه بندرعباس در  سیآماري موردمطالعه و در بین  يحداکثر فراوانی رخداد خشکسالی در طول دوره

  .رخداد خشکسالی بوقوع پیوسته است 83ماه با  48مقیاس 
- هاي زمانی در جدول زیر ارائه شده است، چنانکه مشاهده میمقیاسوضعیت تداوم سه رده خشکسالی به تفکیک 

هاي زمانی متفاوت تکرار شده است، جدول زیر یک ها پیوسته و در مقیاسها در برخی ایستگاهشدیدترین تداوم, شود
  .دهداند، نشان میهایی که حداکثر تداوم را داشتهشماي کلی از ایستگاه
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  ...تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده  

  ها با حداکثر تداوم خشکسالی به تفکیک سري زمانیایستگاه نمایش -5جدول 
 ماهه48سري  ماهه24سري  ماهه12سري  ماهه6سري  ماهه3سري ردیف
 مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد 1

 بیرجند بیرجند بیرجند بیرجند بیرجند 2
 شیراز  شیراز شیراز  3
 تهران تهران تهران تهران  4

 زاهدان  زاهدان زاهدان  5
 شهرکرد  شهرکرد سمنان  6
 بندرعباس بندرعباس    7
 کرمان کرمان    8

 سنندج سنندج    9
 تبریز تبریز    10
 زنجان زنجان    11
  اراك    12

 کرمانشاه     13
 زابل     14
 سقز     15

  
     مقیاس زمانی  پنجهاي مشهد و بیرجند به عنوان نقاط کانونی که در هر توجه به جدول فوق ایستگاه با

که با افزایش  استدیگري که باید خاطرنشان نمود، این  ينکته. باشنداند، میترین تداوم خشکسالی را داشتهطوالنی
شود اما مدت خشکسالی یا تداوم آن از نقطه نظر فراوانی کاسته می SPIهایی با مقادیر منفی مقیاس زمانی، دوره

هاي هاي زمانی بلندمدت تعداد ماهدر مقیاس. دست آمده استهدر مطالعات مشابه نیز ب یابد، این نتیجهافزایش می
 ،گرددترین تداوم مشاهده میماه طویل 48در مقیاس . گرددمتوالی بروز خشکسالی بیشتر و تعداد تکرار کمتر می

    اند نیز بیشتر سالی را داشتههایی که حداکثر تداوم خشکهاي زمانی باالتر تعداد ایستگاهضمن اینکه در مقیاس
  . شودمی

در سري  SPIترین رقم سومین مشخصه مورد مطالعه خشکسالی در این پژوهش شدت خشکسالی است، پایین
با توجه به جداول فوق هرچه مقیاس زمانی . به ثبت رسیده است - 89/3در ایستگاه سمنان با مقدار , زمانی سه ماه

ترین رقم متعلق به ماهه پایین سهترتیب که در مقیاس زمانی بدین. آیدتر مینیز پایین SPIرود، ارقام باالتر می
، - 86/3ترین رقم متعلق به ایستگاه زنجان با مقدار ماهه پایین شش، در مقیاس زمانی - 89/3ایستگاه سمنان با مقدار

و در نهایت ایستگاه  - 51/3ماه با مقدار  24، ایستگاه بیرجند در مقیاس  - 76/3ماه،  12ایستگاه بابلسر در مقیاس 
 . اندرا در مقایسه با سایر نواحی تحت مطالعه دارا بوده SPIترین ارقام پایین - 58/3ماه با مقدار  48رامسر در مقیاس 
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  نتیجه گیري

 یسـ با توجه به خصوصیت مکانی و اقلیمی نقاط کانونی در هر سه ویژگی مـورد مطالعـه در خشکسـالی، در بـین     
رخداد خشکسـالی بیشـترین فراوانـی وقـوع خشکسـالی را       83ماه با وقوع  48ایستگاه، ایستگاه بندرعباس در مقیاس 

هاي مشهد و بیرجند به عنوان نقاط کـانونی کـه   ایستگاه يمطالعه تجربه نموده است، در خصوص دومین ویژگی مورد
سومین مشخصه مـورد مطالعـه شـدت    . باشنداند، میداشتهترین تداوم خشکسالی را مقیاس زمانی طوالنی پنجدر هر 

. را در سري زمـانی سـه ماهـه داشـته اسـت      SPIترین رقم پایین -89/3خشکسالی است، که ایستگاه سمنان با مقدار 
 اي که از این مطالعه حاصل شده است، مناطقی به عنوان نقاط کـانونی سـه مشخصـه مـورد مطالعـه اسـتخراج       نتیجه
ضمن اینکه در کنـار ایـن نقـاط    . اندلحاظ مکانی و آب و هوایی در شرایط گرم و خشک کشور واقع شدهه ب اند کهشده

توان یک الگوي خاص زمـانی و  با توجه به مجموع مباحث یاد شده، نمی .شهرهایی نظیر بابلسر و نوشهر نیز قرار دارند
    در جهـات جغرافیـایی مختلـف بـراي      کاهشـی بـروز خشکسـالی    -تا حـدي مکـانی و همچنـین یـک رونـد افزایشـی      

  .پدیده خشکسالی در کشور ترسیم نمود يهاي متعدد مورد مطالعهمشخصه
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