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"ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ"

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دورهﻫﺎي ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎرش در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﻏﺮب ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﻤﺎن اﻣﯿﻦ 1و ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻠﮑﯽ ﻧﮋاد
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 -1داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد) ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﻮول(peymanamin50@yahoo.com :
 -2داﻧﺸﯿﺎر ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ 93/11/24 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش94/12/24 :

ﭼﮑﯿﺪه

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺧﺪادﻫﺎي ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺗﺮﺳﺎﻟﯽ ،دادهﻫﺎي ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ دوره آﻣﺎري  60ﺳﺎﻟﻪ
) (1951-2010ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن و ﯾﺰد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻠﯿﻞ
رﺧﺪادﻫﺎي ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎرش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ) ،(SPIدرﺻﺪ ﺑﺎرش ﻧﺮﻣﺎل )،(PNPI
ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪد (ZSI) Zو ﻧﯿﭽﻪ ) (Nitzcheدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد از ﻧﻈﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ دورهﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب
و ﺧﺸﮏ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ داراي ﯾﮏ دوره ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد رﺧﺪادﻫﺎي
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺗﺮﺳﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﯾﺰد ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﺮﻣﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﺧﺺ  ZSIدورهﻫﺎي
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮐﺎﻣﻞﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﺺ  SPIو  PNPIدر ﺑﺮرﺳﯽ
دورهﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ  SPIدارد .اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ) (SPIﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ در ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در دوره ﺧﺸﮏ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎرش ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻣﺎري ﺑﺎرش )ﺷﺪت و ﻓﺮاواﻧﯽ( و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎ در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ) ،(SPIدرﺻﺪ ﺑﺎرش ﻧﺮﻣﺎل ) ،(PNPIﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪد  ،(ZSI) Zﻣﺪل ﻧﯿﭽﻪ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺮﯾﺪ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(11ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﯽ از اﻃﻼﻋﺎت
اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻫﯿﺪروﻟﻮژي ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮف ،ﺟﺮﯾﺎن
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﯽ
از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺪودهاي
از اﻋﺪاد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ
ﻋﺮضﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  25ﺗﺎ  40درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و  44ﺗﺎ  63درﺟﻪ
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي آب و ﻫﻮاي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮐﻤﯽ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي زﯾﺎدي ﮐﺸﻮر در ﻗﻠﻤﺮو آب
و ﻫﻮاي ﺧﺸﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮج زاده .(4) ،اﻣﯿﺮي و
ﻫﻤﮑﺎران ) (1ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎي دﺷﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﺎﺧﺺ  ZSIو  SPIو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از روش اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ در ﺷﺎﺧﺺ  ZSIﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ  ZSIﺑﺮاي ﺑﯿﺎن ﺷﺪت ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮ از  SPIاﺳﺖ .ﺧﻠﯿﻘﯽ ﺳﯿﮕﺎرودي و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(9ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي  ،PNPI ،SPIو ﻧﯿﭽﻪ دادهﻫﺎي ﺑﺎرش
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ داراي ﺑﺎرش ﻧﺮﻣﺎل و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي
ﺑﻮده و در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ  SPIاز ﻧﻈﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي
ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﻄﺮه ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
) (5ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ دﻫﮏﻫﺎ و SPI

در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎري ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
در اﺳﺘﺎن ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺷﺪت ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﺷﺮق ﺑﻪ
ﻏﺮب ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺼﺮﺗﯽ ) (14ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ
از ﻧﺮﻣﺎل و ﺷﺎﺧﺺ  SPIﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺧﻄﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎ
در ﺣﻮزه آب ﺧﯿﺰ اﺗﺮك ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺣﻮزه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻗﻮﯾﺪل ) (6ﻣﺪلﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺗﺮﺳﺎﻟﯽ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي  DR ،SPIو  Nitzcheﺑﺮاي
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎرش ﻧﺮﻣﺎل از ﺗﻮاﻟﯽ و ﺗﺪاوم ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﺸﮏ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ  SPIرا ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ .اﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﻘﺪم ) (3ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ درﺣﻮزه
درﯾﺎﭼﻪ ﻧﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ  SPIو دﻫﮏﻫﺎ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ،ﺷﺎﺧﺺ  ZSIدر ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ،ﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ ﻧﺮﻣﺎل
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﻗﺮار دارد وﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ  SPIو دﻫﮏﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ازﺟﻨﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ .ﻫﺎﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(7ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻟﻤﺮ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﺺ  ،SPIﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را ﯾﮏ ﻣﺎه زودﺗﺮ از
وﻗﻮع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻟﯽﯾﺎنﺟﻮن و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(10ﺑﺎ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) (SPIدر ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮاﯾﻦ
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( )Huaineبه این نتیجه رسیدند که فراوانی خشکسالی در حوزه
رودخانه هواین کاهش یافته و شدت خشکسالی در آغاز قرن
 22افزایش یافته است .اسدی زارچ و همکاران ( ،)2با بررسی
خشکسالی در آب و هوای گرم با استفاده از ارزیابی جهانی
شاخص بارش استاندارد ( ،)SPIو شاخص خشکسالی
هواشناختی ( )RDIبه این نتیجه رسیدند که شاخص  SPIصرفا
بر اساس بارش است ولی شاخص  RDIعالوه بر بارش ،تبخیر
تعرق پتانسیل  PETهم بکار میبرد .با شاخص  RDIروند
کاهش خشکی بیشتری را نسبت به شاخص  SPIنشان میدهد.
هدف تحقیق حاضر تعیین دورههای ترسالی و خشکسالی در
مناطق مورد مطالعه و مقایسه نتایج حاصل از شاخصهای مورد
استفاده در این تحقیق بایکدیگر میباشد.

مواد و روشها
در این مطالعه دادههای بارش ساالنه استانهای کرمانشاه،
کردستان ،کرمان و یزد در یک دوره آماری  06ساله
( )2592-2626انتخاب گردید .مشخصات ایستگاههای مورد
مطالعه در جدول ( )2ارائه شده است .برای تعیین و طبقهبندی
ترسالیها و خشکسالیها ،استانهای مورد مطالعه از چهار روش
بارش استاندارد شده ( ،)SPIدرصد بارش نرمال (،)PNPI
شاخص عدد  )ZSI( Zو نیچه ( )Nitzcheاستفاده شد و اشکال
با استفاده از نرم افزار Excelکشیده شد.

جدول  -2مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه
نام ایستگاه
کرمانشاه
کردستان
کرمان
یزد

طول جغرافیایی(درجه)
ʹ77˚ 5
˚77
ʹ90˚ 91
ʹ97˚ 27

نوع ایستگاه
سینوپتیک
سینوپتیک
سینوپتیک
سینوپتیک

روش بارش استاندارد شده ()SPI

نمایه  SPIاز اختالف میان مقادیر بارش و میانگین بارش
برای یک بازه زمانی مشخص و تقسیم این مقدار بر انحراف
معیار بارش بدست میآید:

()2

̅𝑃𝑃𝑖−
𝜎

= SPI

Table 1. Characteristics of studied stations
ارتفاع (متر)
عرض جغرافیایی(درجه)
2421/0
ʹ47˚ 22
2474/7
ʹ49˚ 26
2794/1
ʹ46˚ 29
2247/2
ʹ42˚ 97

در معادله ( ،SPI ،)2بارش استاندارد شده Pi ،مقادیر بارش سال
iام به میلیمتر P̅ ،میانگین بارش بلند مدت به
میلیمتر و  σانحراف معیار دادههای بارش بلند مدت به میلیمتر
میباشد .دامنه طبقههای شدت برای تعیین ترسالیها و
خشکسالیها بر اساس نمایه  SPIدر جدول ( )2آمده است.

روش درصد بارش نرمال()PNPI

این نمایه با استفاده از بارش نرمال و از تقسیم بارش واقعی
به بارش نرمال ،ضرب در  266محاسبه میشود و معموال در
مقیاسهای زمانی ماهانه و یا ساالنه به کار میرود.
()2

𝑖𝑃
×100
̅𝑃

̄P

در معادله ( Pi ،)2بارش در سال iام و میانگین بارش بلند
مدت ایستگاه میباشد .مقادیر نمایهی درصد نرمال بارندگی در
جدول ( )4آمده است.

=PNPI

شاخص عدد )ZSI( Z

معادله زیر برای محاسبه شاخص  ZSIقابل استفاده است:

()4

̅
Xi−X
S

=Z

در معادله باال Z ،نمره استاندارد بارش یا متغیر استاندارد
شده Xi ،میانگین ماهانه بارش ،X̅ ،میانگین بارش کل دوره

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.271

جدول  -4مقیاس طبقهبندی دورههای مرطوب ،نرمال و خشک بر اساس روش بارش درصد نرمال بارندگی ()PNPI
Table 3. Wet, normal and dry periods classification scale based on precipitation of normal percent index method
)(PNPI
خشکسالی
خشکسالی
خشکسالی
خشکسالی
نیمه
نسبتا
بسیار
نرمال
مرطوب
طبقه
بسیارشدید
شدید
متوسط
ضعیف
مرطوب
مرطوب
مرطوب
بیشتر از
درصد
کمتر از76
76 - 99
99 - 76
76 - 16
16 - 226 226 - 246 246 - 279 279- 206
206
PNPI
2
2
4
7
9
0
7
1
5
کد طبقه
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جدول  -2مقیاس طبقهبندی دورههای مرطوب ،نرمال و خشک براساس روش شاخص بارش استاندارد شده ()SPI
)Table 2. Wet, normal and dry periods classification scale based on standardized precipitation index method (SPI
خشکی
خشکی
خشکی
بارش
مرطوب
مرطوب
بی نهایت
طبقه
حاد
شدید
مالیم
نرمال
متوسط
شدید
مرطوب
 -2و کمتر
 -2/55تا -2/9
 -2/75تا -2
 6/55تا -6/55
 2/75تا 2
 2/55تا 2/9
 2و بیشتر
مقدار SPI
2
2
4
7
9
0
7
کد طبقه
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و  Sانحراف از معیار بارندگی در هر مقیاس زمانی میباشد.
در جدول ( )4طبقات شدت درجه خشکسالی بر اساس
جدول -4طبقهبندی مقادیر شدت خشکسالی شاخص ()ZSI
وضعیت
نرمال
خشکسالی ضعیف
خشکسالی متوسط
خشکسالی شدید
خشکسالی بسیار شدید

روش نیچه

مقادیر  ZSIنشان داده شده است.

Table 4. Classification of drought intensity values of ZSI index
شاخص )ZSI( Z
0/32
 -0/32تا -0/23
 -0/23تا -0/44
 -0/44تا -1/34
> -1/34

نیچه ( ،)19با استفاده از دادههای بارش ساالنه ،معادالت
زیر را برای بررسی ترسالیها ،خشکسالیها و سالهای نرمال
بکار گرفت:
)Pi ≤ (P̄ + sd
رابطه ()4
̄
̄
()P - sd( ≥ Pi ≥ )P + sd
رابطه ()2
(Pi ≥ )P̅ - sd
رابطه ()6
معادالت (4،2و )6بترتیب نشان دهنده حالتهای ترسالی،

نرمال و خشکسالی میباشند و همچنین  Piبارش در سال  iام،
 sdانحراف معیار دادههای بارش در طول دوره آماری و ̅P
میانگین بارش بلند مدت ایستگاه است.
نتایج و بحث
تحلیل آماری دادههای بارش ساالنه و نتایج محاسبات آماری
دادههای بارش ساالنه استانهای کرمانشاه ،کردستان ،کرمان
و یزد در شکلهای زیر آمده است.
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شکل  -1تغییرات بارندگی ساالنه استان کرمانشاه

Figure 1. Annual precipitation changes in Kermanshah province
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شکل  -4تغییرات بارندگی ساالنه استان کردستان

Figure 2. Annual precipitation changes in Kordestan province
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شکل  -3تغییرات بارندگی ساالنه استان کرمان

Figure 3. Annual precipitation changes in Kerman province

شکل  -2تغییرات بارندگی ساالنه استان یزد

Figure 4. Annual precipitation changes in Yazd province

SPI

با استفاده از معادله ( SPIمعادله  )1دادههای بارش به ارقام
 SPIتبدیل گردید و تفکیک درجه خشکسالی هرسال در چهار
استان انجام شد.

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.271

اشکال ( )1،4،3،2نشان میدهند که مجموع
بارندگیهای ساالنه تمامی استانها روند نزولی داشته و در یک
دهه اخیر نوسانات پایینتر از خط میانگین میباشد که بیانگر
یک دوره خشکسالی شدید و طوالنی مدت میباشد.

تفکیک دورههای ترسالی و خشکسالی بر پایه نمایه
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SPI  خشکسالیها و بارشهای نرمال در استان کرمانشاه به روش، تعیین و طبقهبندی ترسالیها-2 شکل
Figure 5. Determination and classification of wetlands, droughts and normal precipitations in Kermanshah province
with SPI method

SPI  خشکسالیها و بارشهای نرمال در استان کردستان به روش، تعیین و طبقهبندی ترسالیها-6 شکل
Figure 6. Determination and classification of wetlands, droughts and normal precipitations in Kordestan province
with SPI method

SPI  خشکسالیها و بارشهای نرمال در استان کرمان به روش، تعیین و طبقهبندی ترسالیها-7 شکل
Figure 7. Determination and classification of wetlands, droughts and normal precipitations in Kerman province with
SPI method
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شکل  -8تعیین و طبقهبندی ترسالیها ،خشکسالیها و بارشهای نرمال در استان یزد به روش SPI
Figure 8. Determination and classification of wetlands, droughts and normal precipitations in Yazd province with SPI
method

با توجه به شکل ( 5تا ،)8اکثر بارشهای ساالنه  4استان در
طبقه نرمال کد ( )4قرار گرفت و از سال  8998تا  6282یک
دوره خشکسالی طوالنی مدت اتفاق افتاده است.

با استفاده از معادله ( )6دادههای حقیقی بارش به ارقام PNPI

تبدیل شد و طبقهبندی شدت ترسالیها و خشک
سالیها انجام شد.

نتایج درصد بارش نرمال ()PNPI
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شکل  -9تعیین و طبقهبندی ترسالیها ،خشکسالیها و بارشهای نرمال در استان کرمانشاه به روش PNPI
Figure 9. Determination and classification of wetlands, droughts and normal precipitations in Kermanshah province
with PNPI method
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 خشکسالیها و بارشهای نرمال در استان کردستان به روش، تعیین و طبقهبندی ترسالیها-11 شکل
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Figure 10. Determination and classification of wetlands, droughts and normal precipitations in Kordestan province
with PNPI method

PNPI  خشکسالیها و بارشهای نرمال در استان کرمان به روش، تعیین و طبقهبندی ترسالیها-11 شکل
Figure 11. Determination and classification of wetlands, droughts and normal precipitations in Kerman province with
PNPI method

PNPI  خشکسالیها و بارشهای نرمال در استان یزد به روش، تعیین و طبقهبندی ترسالیها-17 شکل
Figure 12. Determination and classification of wetlands, droughts and normal precipitations in Yazd province with
PNPI method

بررسی و مقایسه دورههای خشکسالی با استفاده از نمایههای مبتنی بر بارش در برخی مناطق مرکزی و غرب کشور 872 ........................................................

با توجه به شکل (9تا ،)11اکثر بارشها در این شاخص در
طبقه نرمال کد ( )5قرار گرفت .از سال  1999تا  8212دوره
طوالنی خشکسالی اتفاق افتاده است.
نتایج حاصل از شاخص ZSI

با استفاده از معادله ( )4دادههای بارش به ارقام  ZSIتبدیل
شده و سپس با استفاده از مقیاس طبقهبندی شدت ترسالیها و
خشک سالیها (جدول  ،)4اقدام به طبقهبندی و تعیین
خصوصیات آماری بارش در استانهای مورد مطالعه گردید.

شکل  -11تعیین و طبقهبندی ترسالیها ،خشکسالیها و بارشهای نرمال در استان کرمانشاه به روش ZSI
Figure 13. Determination and classification of wetlands, droughts and normal precipitations in Kermanshah province
with ZSI method
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شکل  -15تعیین و طبقهبندی ترسالیها ،خشکسالیها و بارشهای نرمال در استان کرمان به روش ZSI
Figure 15. Determination and classification of wetlands, droughts and normal precipitations in Kerman province with
ZSI method
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شکل  -14تعیین و طبقهبندی ترسالیها ،خشکسالیها و بارشهای نرمال در استان کردستان به روش ZSI
Figure 14. Determination and classification of wetlands, droughts and normal precipitations in Kordestan province
with ZSI method
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شکل  -16تعیین و طبقهبندی ترسالیها ،خشکسالیها و بارشهای نرمال در استان یزد به روش ZSI

Figure 16. Determination and classification of wetlands, droughts and normal precipitations in Yazd province with
ZSI method

با توجه به شکل ( 19تا  ،)17نیمی از بارشها در طبقه نرمال
قرار گرفت .از سال  1337تا سال  9212یک دوره خشکسالی
بلند مدت شاهد هستیم.
نتایج روش نیچه

در این روش ابتدا با استفاده از معادالت مدل نیچه (5،4و)6
اعداد آستانه ترسالی ،خشکسالی و بارش نرمال برای هریک از
ایستگاهها محاسبه گردید که در جدول ( )6ارائه شده است .پس
از تعیین اعداد آستانه ،تفکیک سالهای مرطوب و خشک تعیین
شد.

جدول  -6مقادیر آستانه بارش محاسبه شده از مدل نیچه برای هریک از ایستگاههای استان کرمانشاه ،کردستان ،کرمان و یزد

Table 6. Estimated threshold values of precipitation from Nitzche model for each stations of Kermanshah,
Kordestan, Kerman and Yazd province
ترسالی
سال نرمال
خشکسالی
نام ایستگاه
بیشتر از 465
912 -465
کمتر از 912
کرمانشاه
بیشتر از 479
991 -479
کمتر از 991
کردستان
بیشتر از 927
53 -927
کمتر از 53
کرمان
بیشتر از 56
91 -56
کمتر از 91
یزد
] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08
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از نظر طبقهبندی در اغلب سالها ،بارش استانهای مورد
مطالعه در طبقه نرمال قرار گرفته است و استان یزد با  11سال
فراوانی دارای بیشترین تعداد وقوع خشکسالی ،استان کرمانشاه
دارای  7سال فراوانی تعداد وقوع خشکسالی و استان کرمان
دارای  7سال فراوانی تعداد وقوع خشکسالی و استان کردستان
دارای  6سال فراوانی تعداد وقوع خشکسالی اتفاق افتاده است.
بارشهای بیشتر مناطق شمال غرب کشور از جمله استانهای
کرمانشاه و کردستان تحت تاثیر جبهههای مدیترانهای میباشند
که از شمال غرب کشور وارد میشوند و استانهای کرمان و
یزد نیز اغلب تحت تاثیر جریانهایی واقع میشوند که از سمت
جنوب غربی کشور که تحت تاثیر جبهههای سودانی هستند،
وارد میشوند .با توجه به خشکسالیهای یک دهه اخیر چهار
استان که هرکدام در موقعیتهای متفاوتی از کشور واقع
شدهاند ،علت خشکسالی چهار استان و تغییرات متفاوت شدت
خشکسالی در یک دهه اخیر به دلیل این جریانها بوده که
میتواند به صورت همزمان و یا یک جریان باعث ایجاد
خشکسالی شوند و یا موقعیت جغرافیایی آنها در کشور میباشد.
شاخص بارش استاندارد شده  SPIدر این تحقیق نتایج بسیار
خوبی را در تعیین خشکسالیها و ترسالیها ارائه داده است.

مزیت این شاخص استفاده از آن در مقیاسهای زمانی مختلف
میباشد که امکان شناخت خشکسالیها را برای اهداف مختلف
کشاورزی ،هیدرولوژی و منابع آب فراهم میآورد و برای
مقایسه دامنه وسیعی از اقلیمها قابلیت استفاده دارد .شاخص
 ZSIدورههای خشکسالی بیشتری را نشان میدهد ،لذا شاخص
حساستری نسبت به دو شاخص  SPIو  PNPIمیباشد.
شباهت عملکرد شاخص  ZSIبا شاخص  SPIدر نشان دادن
خشکسالیهای شدید از دیگر نتایج به دست آمده میباشد که
این نتایج ،با نتایج انصافی مقدم ( ،)4بررسی شاخص خشکسالی
هواشناسی در ایستگاههای سینوپتیک مازندران کریمی و
همکاران ( )5و بررسی عملکرد شاخصهای خشکسالی
هواشناسی در ارزیابی خشکسالی و پهنهبندی آن در استان
قزوین ناصر زاده و احمدی ( )19بدست آمد ،با نتایج ما
همخوانی دارد .نتایج خلیقی سیگارودی و همکاران ( ،)3قویدل
( ،)6انصافی مقدم ( )4و هایز و همکاران ( ،)7با توجه به شاخص
 SPIکه از نظر جداسازی سالهای مرطوب و خشکسالی و
همچنین قابلیت تفکیک بهتر دورهها را نسبت به شاخصهای
دیگر دارد ،را تایید کردند و با نتایج ما همخوانی دارد.
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Abstract
In this study, to evaluate and comparing of drought and wet occurrences, Annual rainfall data
related to a 60-year period were used for Kermanshah, Kordestan, Kerman and Yazd provinces.
Among the different drought indices, the precipitation-based indices such as, Standardized
Precipitation Index (SPI), Percent of Normal Precipitation Index (PNPI), Z-Score Index (ZSI) and
Nitzche model were used. The results showed that the classification the dry periods indicated all
provinces in the recent decade have experienced a period of prolonged drought. The number of
drought occurrences of Yazd, Kermanshah, Kerman and Kordestan provinces had the highest
frequency, respectively. ZSI index showed more drought periods. This index is more sensitive
and more complete classification than two SPI and PNPI indices in investigation of dry periods
and its similarity is very close to SPI index. But The Standardized Precipitation Index (SPI)
because of having more capabilities such as more detailed classes in drought phenomenon, higher
accurate in dry periods and more sensitive to precipitation variation, was recognized the best
model because of avowing statistical characterization of precipitation (Intensity and Abundance)
and separating droughts in four provinces.
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