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هدفاصلیاینپژوهش،بررسیویژگیهایمختلفخشکسالیهایمحلیومنطقهایایرانبراساستئوری
گردشها و شاخص بارش استانداردشده ( )SPIاست؛ بنابراین  جهت رسیدن به این هدف ،دادههای بارش
ساالنهی   63ایستگاههمدیدبراییکدورهی  30ساله() 1986-2015ازسازمانهواشناسیایراندریافتشد.
نخست براساستئوریگردشها وشاخص SPIویژگیهای خشکسالیهای محلی ومنطقهای همچون درازای
منطقهای مبتنی بر

خشکسالیهای 

زمانی ،کمبود تجمعی و شدت آنها استخراج شدند .تشخیص و تفکیک 
آستانهی فضایی بحرانی  30و   50درصد از مجموع مساحت ایران انتخاب شدند و بر این اساس ،ویژگیهای
خشکسالی ایرانبرایهردومقیاسبایکدیگربررسیشدند.درمقیاسمحلیِپایشِخشکسالیهابااستفادهاز
تئوریگردشهامشاهدهشدکه اینروشبرایمناطقیباوسعتزیادودارایاقلیمهایمختلفدرمقایسهبا
شاخصSPIنمیتواند بسیارمناسبباشد.درمقیاسمنطقهای نیزنشاندادهشدکهاستفادهازتئوریگردشها
با آستانهی فضایی  30درصد ،ترکیب مناسبی برای پایش خشکسالیهای منطقهای ایران نمیباشند ،لذا در
آستانهیفضایی  50درصدبرایتئوری

مقایسهبیندوآستانهی فضایی 30و 50درصدکامالًآشکارشد که
آستانهیمناسبی برایپایشخشکسالیهایمنطقهای ایراناست.ازدیگرنتایجاین

گردشهاوشاخص SPI
خشکسالیها در دورهی اول نسبت به دورهی دوم

مطالعه میتوان  بهاین مهم اشاره داشت که درازی زمانی 
خشکسالیهادردورهی دوم(-2015

هابهنظرمیرسدشدت

کوتاهتربودهاست ودرموردشدتخشکسالی
)2001نسبتبهدورهیاول()1986-2000کاهشداشتهباشند .
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-1مقدمه

1- Munger
2- Blumenstock
3- Palmer
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نحال یکی از ناشناختهترین مخاطرات
سالی به عقیدهی بسیاری از پژوهشگران یکی از پیچیدهترین و درعی 
خشک 

طبیعیاستکهانسانباآندستبهگریباناست(.)Hagman, 1981: 1اینپدیدهدرمقایسهبادیگرمخاطراتطبیعی
آنها
سازهای،محدودهیگسترشمکانی 
سالیهااساساًغیر 
خشک 

بیشترینتأثیررابررویفعالیتهایانسانیدارد.اثرات

سازهای
بیشتر است .همین اثرات غیر  
وسیع و میزان خسارات ناشی از آن در مقایسه با دیگر مخاطرات طبیعی بسیار  
سالیها شده است؛
خشک 

سالیها مانع و سد بزرگی در برابر توسعهی برآوردهای بهنگام ،موثق و دقیق از شدت 
خشک 

سالیهارادربسیاریازکشورهادچارمشکلساخته
خشک 

تنظیموتدوینهرگونهبرنامهی آمادگیدرمقابل

یکه 
بهطور 

است( .)Chopra, 2006: 1
هاتوسعهدادهشدهاند .اینشاخصها

خشکسالی

درطولیکقرنگذشته،شاخصهایمتعددیبهمنظورکمیکردن
سالی هواشناسی
خشک 

شوند.شاخصهای 

یشدهبهسهدستهتقسیممی
اندازهگیر 
یهای 
خشکسال 

بهطورکلیبراساسنوع

سالی کشاورزیکه میزان
خشک 

شوند،شاخصهای 

سالیهای ناشی از کمبود بارش استفاده  
می
خشک 

ازهگیری 
کهبرای اند 

خشکسالی

شاخصهای

سالی ناشیازرطوبتنامناسبخاکراازنظرکمیّتموردبررسیقرارمیدهندودرنهایت
خشک 

سالیهای ناشی از کاهش منابع آب سطحی و زیرسطحی را اندازهگیری میکنند .برخی از
خشک 

هیدرولوژیکی که 
1
قرارگرفتهاند میتوانبهشاخصمونگر ( 1916:

سالی هواشناسیکه به صورت گسترده مورداستفاده 
خشک 

شاخصهای 

2
،)642شاخصاثربخشیبارش( ،)Thornthwaite, 1931: 633شاخصبالمناستوک (،)1942: 1شاخصبارشپیشین
مککویگوواگونرواوکونل(،) McQuigg, 1954: 64; Waggoner and O’Connell, 1956: 6شاخصشدت
( )API
3
سالی پالمر ( ،)1965: 1()PDSIشاخص نابهنجاری بارش( ،)van Rooy, 1965:43( )RAIشاخص ناحیهای
خشک 

استانداردشده ( )McKee et al., 1993: 1( )SPIو

سالی(،)Bhalme and Mooley, 1908: 1197شاخصبارش
خشک 

سالی مؤثر( )Byun and Wilhite, 1999: 2747اشاره نمود .از بین این شاخصها ،شاخص بارش
خشک 

شاخص 
میشودتابتوان
.درمحاسبهیاینشاخص،بارشاستاندارد 

شاخصهاست

استانداردشده()SPIمشهورترینوپرکاربردترین

شناسیمشابهبرایمحاسبهی ،SPIشاخصرطوبت

قابلمقایسه شوند.بااستفادهازهمانروش
دردوبعدزمانومکان 
استانداردشده (Modarres, 2007: 223; Kao and ()SSFI

محاسبهشده()SSMIوشاخصجریانآبرودخانه

خاک
بهعنوان متغیرهای
میتوانند  با استفاده از رطوبت خاک و جریان آب رودخانه  
 )Govindaraj, 2010: 121به ترتیب  
سالیکشاورزیوهیدرولوژیکیمورداستفادهقرارگیرند .
خشک 

شاخصهای

بهعنوان
کلیدی،محاسبهو 
آنهااشارهنمود،شاخصکفایترطوبت(McGuire ()MAI
میتوانبه 
سالیکشاورزیکه 
خشک 

شاخصهای

ازدیگر
،)and Palmer, 1957: 305شاخصنابهنجاریرطوبت(،)Palmer, 1965: 1()DMAIشاخصرطوبتمحصول()CMI
(،)Palmer, 1968: 156شاخصنابهنجاریرطوبتخاک(،)Bergman et al., 1988: 190( )SMAIشاخصشرایط
پوششگیاهی() Kogan, 1995: 655; Liu and Kogan, 1996: 2761; Kogan, 1997: 621()VCIورطوبتخاک
میآیند.برجستهترین
آنها نیزبهشمار 
مهمترین  
شدهی ( )Huang et al., 1996: 1350( )CSMهستندکهاز 
محاسبه 

سالی هیدرولوژیکی پالمر ( ،)Palmer, 1965: 1( )PHDIکسری
خشک 

خشکسالی هیدرولوژیکی ،شاخص 

شاخصهای 

،شاخصذخیرهی آبسطحی(Shafer and Dezman, ( )SWSI

مجموعآب()Dracup et al, 1980: 297( )TWD
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 )1982: 164ونابهنجاریجریانآبرودخانهتجمعی( )CSAکیانتاشودراکاپKeyantash and Dracup, 2002: (4
تحلیلهایمحمودیوهمکاران( Mahmoudi et al, 2019:

میتواندر
دقیقاینشاخصهارا 

هستند.مقایسهی

)1167

،)3123کیانتاشودراکوپ)Keyantash and Dracup, 2002: 1167(5وحیم)Heim, 2002: 1149( 6مشاهدهنمود.
منطقهای موضوع تحقیقات

سالیهای محلی و 
خشک 

با توجه به این دستهبندیها ،همواره شناسایی و توصیف 
7
یکهویلهیتوگالنتز 
بهطور 
گستردهایدرسطحجهانبودهاست()Santos, 1983: 183; Santos et al, 1988: 323؛ 

خشکسالیهاراموردتوجه قراردادهونشان

) (1987:13و تاتیو گوستارد)2000: 1(8موضوعمربوطبهتنوعتعاریف
سالیهابهشدتوابستهبهنوعفعالیتهایانسانی،نوعفعالیتهایاکولوژیکیومقیاسزمانیو
خشک 

دادندکهتعاریف
استانداردشده( )SPIبهعلتسادگیدرمحاسبات،استفادهازدادههای

فضاییتحلیلهایموردنظراست؛اماشاخصبارش
قابلدسترس بارش و قابلیت محاسبه برای هر مقیاس زمانی  ،یک انتخاب رایج در بین بسیاری از محققان حوزههای

مککیوهمکاران( McKee et al,1993: 179; 1995:
مشناسی،هواشناسی،کشاورزیومدیریتمنابعآباست  .
اقلی 
االتمتحده آمریکا موردپایشقراردادند.
 )233اولینمحققانی بودند کهبااستفادهازاینشاخصایالتکلرادورادرای 
عنوانمثال
به 
سالیهایکشورخودازاینشاخصاستفادهکردندکه 
خشک 

بعدازآن ،محققینمختلفیبرایتجزیهوتحلیل 
10
میتوان به کارهای موندول و همکاران )2017: 1(9در بنگالدش ،یوان و همکاران ( )2016: 1در چین ،ماه فوز و

13
12
11
همکاران ()2016: 1درلبنان ،گئوگانگوکامگا ( )2014: 2310درکامرون ،المدج ( )2014: 1درکویت ،تورکشو
تاتلی)2009: 2270(14درترکیه،میچائلیداسوپاشیاردیس)2008: 123(15درقبرسولیواداوآسیماکوپولوس2007: (16
عنوانمثال
به 
درایراننیزمحققانبسیاریازاینشاخصدرمطالعاتخوداستفادهکردهاند .

 )143دریوناناشارهکرد.
(کردوهمکاران:1:1399،میراحسنیوهمکاران739:1397،؛منتصریو همکاران189:1397،؛ مهریوهمکاران،
151:1396؛ عیوضیومساعدی65:1390،؛ میراحسنیوهمکاران؛نگارشوهمکاران109:1389،؛خسرویواکبری،
 .)51:1388
آمیزیدرحوضهی

روشهایتصادفیتحلیلسریهایزمانیبهصورتبسیارموفقیت
بهعنوانیکیاز 
تئوریگردشها 
منطقهای( Rossi et al, 1992: 249; Cancelliere et al, 1996:

سالیهایمحلیو
خشک 

دریایمدیترانهبرایتوصیف
 )1دراستانلرستاندرغربایران(بشیرزادهوعراقینژاد )91:1389،ودراستانسیستانوبلوچستاندرجنوبشرق
ایران(رضیئیوهمکاران )292:1382،بهکاربردهشدهاند.هرچند شاخصبارشاستانداردشده ()SPIهنوزجهتتحلیل
منطقهای مورداستفاده زیادیقرارنگرفته است  ،لذااستفادهازیکشاخصمناسببرایپایشوتعیین

خشکسالیهای

سالیها یا ترسالیها در یک منطقه ،یکی از نیازهای اساسی برنامهریزان محیطی و
خشک 

یهای دقیق و بهنگام 
ویژگ 
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آزمونتواناییتئوریگردشها در

برنامهریزی برایمدیریتمنابعآباست.لذاهدفاصلیاینپژوهش ،
اقتصادیبهویژه 
مقایسهینتایجآنباشاخصبارشاستانداردشده()SPIدرایراناست.

منطقهایو

خشکسالیهایمحلیو

تحلیل

-2داده و روشها
بهشمارمیآید؛بنابراینهمانندسایرمخاطراتآبوهواییدیگر،

مهمترینمخاطراتآبوهوایی
خشکسالییکیاز 

،تحلیلهای

بیشتریرادربربگیرد
سالهای 
مستلزموجودآماردرازمدتجهتتحلیلاستوهرقدرآمارهایمورداستفاده 
جهانیحداقلسالهایآماریموردنیازبرای

بیشترباواقعیتمنطبقخواهندبود.گزارشسازمانهواشناسی
صورتگرفته 
ازآماربارشماهانهی  63ایستگاههمدید کهازسازمان

سالهعنوانمینماید.لذادراینپژوهش 

بررسیهارا 30

نگونه 
ای 
اینایستگاهها،طول

هواشناسی کشوربرای یکدورهی  30ساله()1986-2015دریافتشد،استفادهگردید.عللانتخاب
بودهاست.ایندادههادارایآمارکاملو

آنها 
دورهی آماریکافی(حداقل 30سال)وهمچنینپراکنشمناسبمکانی 

کخألآماریدادههابااستفادهازهمبستگی(عساکره )160:1390،ومدلهایرگرسیونی(همان:

قابلاعتماد بودندکه اند

 )217بازسازی شدند .توزیع و پراکنش ایستگاههای موردمطالعه در شکل ( )1آورده شده است .با استفاده از روش
دادهشده بههرایستگاهنیزمشخصشدهاست.دراینمطالعه
چندضلعی تیسن(علیزاده)193:1390،مساحتاختصاص 
مساحتهایبهدستآمدهاست(شکل .)1

صورتگرفتهبرایهرایستگاهمبتنیبراین

تحلیلهای

اساسمحاسباتو

 -1-2تعيين خشکساليهای محلي
 -1-1-2تئوری گردشها
تئوری گردشها ( )TORمتکی بر انتخاب یک سطح آستانهی بحرانی ،yc  ،است( Guerrero-Salazar and

.)Yevjievich, 1975: 1بادرنظرگرفتنیکسریزمانیگسسته،x1 , x2 , … , xi , … , xn ،یکگردشمنفیزمانیرخ
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دادهشدهبههرایستگاهبااستفادهاز
ایستگاههایموردمطالعهومساحتاختصاص 

شکل:1پراکنشوموقعیتجغرافیایی
روشچندضلعیتیسن
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هایمنفیدرسریهایزمانی

کمتر از  ycباشد.گردش
بازهیزمانی ،
بهطور متوالیدرطولیکیاچند 
میدهدکه   xi

تواندباویژگیهایی

سالیهاواختالفبین  ycو  xtنیزاشارهبهیککمبوددارند.یکگردشمی
خشک 

بارش،اشارهبه
توصیفشوند.اینویژگیها بهصورتگرافیکی

همچونطولمدت شان ) ،(Lکمبودتجمعیشان) (Dوشدتشان) (I
سالیs،میتواندتوسطویژگیهاییهمچون :
خشک 

آنهادرشکل()2آوردهشدهاست؛بنابراینهر
جهتدرکبهتر 


،تعدادبازهایزمانیمتوالیکهبارشزیرسطحآستانهباقیمیماند ،

طولمدتL(s)،



کمبودتجمعی،D(s)،مجموعکمبودهایمتوالیو 



میآید،تعریفشوند .
شدتI(s)،کهبااستفادهازنسبت)D(s)⁄L(sبهدست 


گردشها( )Lee et al, 2017: 6

آنهابااستفادهازتئوری
ویژگیهای 

سالیهاو
خشک 

شکل:2نمودارفرضیتعیین

 -2-1-2شاخص بارش استانداردشده ()SPI
دادهشده توسط()McKee et al, 1993: 179; 1995: 233برای
استانداردشده ()SPIابزاریتوسعه 

شاخصبارش
استانداردشده

محاسبهیشاخصبارش

آنهادرمقیاسهایزمانیمختلفاست.برای
سالیهاوشدت 
خشک 

تعیینوپایش
عبارتانداز:

،درشکلاولیهیخود،چندینمرحلهبایستیپیمودهشود.اینمراحل

(،)SPIبرایهرمقیاسزمانیموردنظر
)محاسبهیمجموعبارشتجمعیبرایهرسالبااستفادهازمقیاسزمانی-kماهه؛)2برازشتوابعتوزیعگامابههرسال

1
استانداردشده ()SPIبا

)محاسبهی مقادیرشاخصبارش

تقویمآبی)3،برآوردمقادیرتابعتوزیعبرایهرمجموعبارش؛4
یکنمرهی z

استانداردشده ()SPIدرواقع 

انتقالمقادیرتابعتوزیعگامابهمقادیرمتغیرنرمالاستاندارد .شاخصبارش
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هامیتواننددرمقیاسهایزمانیمختلفیمورداستفادهقرارگیرند.دراینمطالعه،ازمقیاسزمانیساالنه


تئوریگردش
استفادهشدهاست.لذابرایاینهدف،سریهایزمانیبارشماهانهدرسریهایزمانیساالنهجمعمیشوند .
آنهابهمقیاسزمانیوانتخابسطحآستانهبحرانی،yc ،بستگیدارد.سطحبحرانی
خشکسالیهاوویژگیهای 

تعداد
انتخابشده، yc ،معموالًیکچندکساده،یکمیانگینسادهیایکتابعازمیانگینوانحرافازمعیاراست.زمانی که

مقیاسزمانیکوتاهترازسالباشد،سطحبحرانیبهدلیلفصلیبودندادههابایستیمتغیردرنظرگرفتهشود.دراین

yc = μ̂ − σانتخابشد.مناسببودناینآستانهقبالًتوس()Paulo et al, 2000: 161تأییدشدهاست .
مطالعه،آستانه̂
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میشوند.اینویژگی
می دهدکهبهصورتواحدهاییازانحرافمعیاربیان 
استوانحرافیکرویدادازمیانگین رانشان 
دورههای گوناگونرافراهم
مکانهای مختلفوبین 
استانداردشده ()SPIدر 

امکانمقایسهی بینمقادیرشاخصبارش

کمتر باشد ،یک
آنها  1و 
میسازد .هرزمانمقادیرشاخصبارشاستانداردشده ()SPIبهصورتپیوستهمنفیوشدت 

استانداردشده ()SPIمثبتشوند؛

میرسد کهمقادیرشاخصبارش
سالی رخدادهاست.اینرخدادزمانیبهپایان 
خشک 

سالی  یکدرازایزمانیداردکهتوسطزمانآغازوپایانآنویکشدتداردکهدرهرماهدر
خشک 

بنابراینهررخداد
میتواند
سالی  
خشک 

میشود .شدت تجمعی یک 
سالی تداوم دارد ،مشخص  
خشک 

دورهی زمانی موردمطالعه زمانی که 

سالی درنظرگرفتهشود،اینبزرگیتوسطمجموعشاخصبارشاستانداردشده ()SPIبرایتمامی
خشک 

بهعنوان بزرگی

سالیها بهصورتقراردادیبراساس
خشک 

سالی هستند ،تعریفمیشود.شدت
خشک 

ماههایی کهدردرونیکرخداد
لیستشدهاند( .)McKee et al, 1993: 181

استانداردشده()SPIدرجدول()1

مقادیرشاخصبارش

استانداردشده( )SPI

سالیبراساسشاخصبارش
خشک 

طبقهبندی
جدول :1
وضعیت

عددمربوطبهشاخص

ترسالیحاد

SPI+2

ترسالیشدید

+1/99SPI1/5

ترسالیمتوسط

1/49SPI1

ترسالیخفیف

+0/99 SPI-0/50

نرمال

+0/49 SPI-0/49

سالیضعیف
خشک 


-0/50 SPI-0/99

سالیمتوسط
خشک 


-1SPI-1/49

سالیشدید
خشک 


-1/5SPI-1/99

سالیبسیارشدید
خشک 


-2 SPI

منبع)McKee et al, 1993: 181(:

 -1-2-2تئوری گردشها
خشکسالیهایمحلیشناساییوتعیین

فشده برایتشخیص
منطقهای بااستفادهازدوروشتوصی 

خشکسالیهای

قابلتوجهی از مساحت یک منطقه تحت شرایط
میشود که بخش  
منطقهای زمانی تعیین  

خشکسالی 

میشوند .یک 
آستانهی

سالی ،Aj  ،به یک 
خشک 

عبارتدیگر زمانی که مجموع مساحت یک منطقه تحت تأثیر 

سالی باشد ،یا  
به
خشک 

همانگونه
میشود()Paulo et al, 2000: 161؛ 
منطقهایتعریف 

سالی
خشک 

انتخابشده،Ac ،برسد،آنگاه

فضاییبحرانی
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دراینمطالعهدرنظرگرفتهشدهاند 30:و 50درصداز

آستانهیفضایی 

داده شده است.دو
کهدرشکل( )3توضیح 
مجموعمساحتمنطقهموردمطالعه.



سالیهای
خشک 

مساحتهایتحتتأثیر

آستانههایبحرانیبرای

سریهایزمانیو
منطقهای :

سالیهای
خشک 

شکل:3تعیین
محلی( )Paulo and Pereira, 2006: 41


میتواند با درازای زمانی ،کمبود فضایی تجمعی ،شدت و
منطقهای  

سالی 
خشک 

با استفاده از تئوری گردشها ،یک 
منطقهایآنتعریفشود( :)Paulo et al, 2000: 161

میانگینپوشش


سالیهایکمساحتراکهبرابریا
خشک 

مدتزمانمتوالیکه
سالیعبارتاستاز؛طول 
خشک 

درازایزمانی
آستانهیفضاییازپیشتعریفشدهاست،تحتتأثیرقراردادهاست؛

بیشتراز




مساحتهایمتناظر

کمبودفضاییتجمعیعبارتاستاز؛مجموعکمبودهایتجمعیدرهرمکانکهتوسط
تحتتأثیربهآنوزندادهشدهاست؛



منطقهاینسبتبینکمبودفضاییتجمعیودرازایزمانیآناست؛

سالی
خشک 

شدت



سالی تحتتأثیر
خشک 

منطقهای،میانگینبخشازمساحتدرآنمنطقهاستکهتوسط

میانگینپوشش
قرارگرفتهاست.

 -2-2-2شاخص بارش استانداردشده ()SPI



طبقهبندیهایمحلیSPI
آستانهیفضاییو 

منطقهایبرایهرماهازطریقترکیب

سالیهای
خشک 

شدت
طبقهبندی SPI
برای مقیاس زمانی موردنظر به دست میآید .برای مثال اگر مجموع مساحت دارای  
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منطقهای

منطقهای بارش و شرایط خشکی ،پوشش 

استانداردشده ( )SPIجهت تعیین الگوهای 

شاخص بارش 
میشود که
طبقهبندی  
بهعنوان یکسال خشک 
میشود.برایاینمنظورسالی  
آنها توسعهداده 
خشکسالیهاوشدت 

منطقهای

سالی 
خشک 

آستانهیفضایی انتخابشدهباشد،یک

بیشتر از
خشکسالی  

درصدمساحتمنطقهتحتتأثیر 
بهطورپیوستهباالی
سالیضعیف" 
خشک 

میشود.زمانیکهمجموعمساحتتحتتأثیرتمامیایستگاههایمبتالبا"
فرض 
بیشتر ازیکماه
آستانهیفضایی باقیبماندودرآندوره،مساحتیکه SPI ≤ −1بیشازمساحتآستانهدریکیا 

میشود .در زیر مشخصات
انتخابشده محاسبه  

استانداردشده ( )SPIبا مقیاس زمانی از پیش 

باشد ،شاخص بارش 
میشود( :)Moye et al, 1988: 130
خشکسالیهاباشاخصبارشاستانداردشده()SPIمحاسبه 
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سالی
خشک 

آستانهیفضایی موردنظر باشد،آنگاهآنمنطقهتحت

بیشتر از
سالی شدید" برابریا 
خشک 

"
میشود.
طبقهبندی 
شدیددرطولآندوره 
منطقهای حداقل با

سالی 
خشک 

خشکسالیها عبارت است از؛ تعداد ماههای متوالی که یک 

درازایزمانی 
سالی با
خشک 

میشود وآندوره شاملیکیاچندماهاستکه
طبقهبندی  
سالی متوسط"  
خشک 

عنوان"
طبقهبندیمیشوند.
عناوینمتوسط،شدیدوبسیارشدید 
خشکسالیها عبارت از؛ درصدی از مساحت آن

خشکسالیها تحت هر طبقه از شدت 

منطقهای 

پوشش 
خشکسالی متوسط

منطقهای یک

سالی است.برایمثال،پوشش
خشک 

منطقهکهتحتتأثیر آنطبقهاز
سالی متوسط بودهاند که از طریق محاسبه
خشک 

عبارت از؛ بخشی از مساحت آن منطقه است که دارای 
میآید.
آنهابین−1.5 < 𝑆𝑃𝐼 ≤ −1بودهاست،بهدست 
مجموعمساحتایستگاههاییکه SPI
منطقهای برایهرماهوبرایهرمقیاسزمانیعبارتاز؛ میانگینوزنی

شاخصبارشاستانداردشده ()SPI
بهعنوانوزنمربوطهاست .
مقادیرSPIمحلیبااستفادهازمساحتتحتنفوذهرایستگاههواشناسی 

 -3نتايج و بحث
 -1-3خشکساليهای محلي
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دورههای
سالی،تعداد 
خشک 

استخراجشده توسطتئوریگردشهاشامل تعدادسالهایتحت

توزیعفضاییویژگیهای
خشکسالیها،میانگینکمبودتجمعیبرحسبمیلیمترومیانگینشدتبرحسب

سالی،میانگیندرازایزمانی
خشک 

سالی
خشک 

میلیمتردرسالدرشکل()4آوردهشدهاست.آنچهدرشکل()4بسیارمشهوداستکهتعدادسالهایتحت
نیمهی شمالیآناست.اینمسئلهگویایاین
نیمهی جنوبیایراندرمقایسهبا 
کمتر در 
بیشتر وتعداددورههای خشک 

خشکسالیهای طوالنی مدتتری را به خود دیده است (شکل  4الف و ب) .این

نیمهی جنوبی ایران ،
مطلب است که  
خشکسالیهاست تاحدودیموردتأیید قرارمیگیرد.

موضوعتوسطشکل( 4ب)نیزکهمتعلقبهمیانگیندرازایزمانی
یمتر درسال)دوویژگیدیگریهستندکه
میانگینکمبودتجمعی(برحسبمیلیمتر)ومیانگینشدت(برحسبمیل 
خشکسالیهایایرانمحاسبهودرقالبدونقشهدرشکل( 4دوه)

بیشتر ماهیت
گردشها برایدرک 

توسطتئوری
همانگونهکه
میتوانبهالگوهایفضایییکسانیبرایایندوویژگیدستپیداکرد .
آوردهشدهاند.درایندونقشهتقریباً 
بیشتر مساحت ایران به استثنای نوار ساحلی جنوب دریای خزر ،میانگین کمبود
قابلمشاهده است  ،
در شکل (  4د)  
بیشترینمقادیرمیانگینکمبود
راتجربهنمودهاند.درنوارساحلیجنوبدریایخزر 

یمتر 
تجمعیبرابربا 21تا 111میل 
دوایستگاهبندرانزلیورامسردراینخصوصرکوردداربودهاند،امانبایستیفراموش

یکه
بهطور 
میشود؛ 
تجمعیمشاهده 
میباشند.پسباالبودندومقدارمیانگینکمبود
شودکهایندوایستگاهدارایباالترینمقداربارشساالنهدرایراننیز 
آنها ،دال بر شدید بودن
تجمعی و میانگین شدت در این دو ایستگاه ،در مقایسه با میانگین مجموع بارش ساالنهی  
ایستگاههای داخلی ایران مرکزی مانند یزد ،بم و زابل در مقایسه با

یکه 
ایستگاهها نیست؛ درحال 

سالیهای این 
خشک 

سالیهای
خشک 

کمتریهستند،گویای
ایستگاههای شمالیایرانکهدارایمیانگینکمبودتجمعیومیانگینشدتبسیار 

میباشند .پسدرزماناستفادهازدوویژگیمیانگینکمبودتجمعیومیانگینشدتحتماًبایستیمیانگین
شدیدتری  
تحلیلهایغلطیرادراختیارقراردهد .

میتوان
ایستگاههانیزمورداستفادهقرارگیرد،درغیراینصورت 

بارشساالنهیآن
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سالیهایمحلیایرانبااستفادهازتئوریگردشهابرایمقیاسزمانیساالنه(-2015
خشک 

ویژگیهای

شکل:4توزیعفضایی
سالیها،د)میانگین
خشک 

سالی،ج)میانگیندرازایزمانی
خشک 

دورههای
سالی،ب)تعداد 
خشک 

سالهایتحت
.)1986الف)تعداد 
کمبودتجمعیبرحسبمیلیمتر،ه)میانگینشدتبرحسبمیلیمتردرسال 
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استانداردشده ()SPI

آنها کهبااستفادهازشاخصبارش
سالی ومیانگیندرازایزمانی 
خشک 

سالهای تحت
تعداد 
)آوردهشدهاند.براساسایندو

ستگاههای موردمطالعه استخراجشدهبودندبهنقشهتبدیلودرشکل(5

برایتمامی ای
بیشتر مساحتایراندرطول 30سالموردمطالعه ( 8)1986-2015تا 10سالراتحتتأثیر
میشود که 
نقشهمشاهده 
قسمتها درطولاین

ژهتری رانسبتبهدیگر
بودهاند.جنوبشرقایرانشرایطوی 
سالی  
خشک 

یکیازطبقاتمختلف
ایستگاههاکمترین(ایرانشهر،سراوانوزاهدان)وبرخی

دورهی 30سالهتجربهنمودهاست.دراینقسمتازایران،برخیاز

راداشتهاند (شکل 5الف).لذابهخوبی

سالی 
خشک 

سالهای تحت
ایستگاهها باالترین(کرمان،بندرعباسوجاسک) 

از
پهنههای اقلیمی ایران است که میتواند مدیریت
پیچیدهترین  

میشود که جنوب شرق ایران همواره یکی از 
آشکار  
سالیها بایستیاشارهشود
خشک 

سالی راهموارهبامشکالتجدیروبهروسازد؛امادرموردمیانگیندرازایزمانی
خشک 

ازدوسالبودهاند(5ب)؛امابخشهایازایران

کمتر
بیشترمساحتایراندارایمیانگیندرازایزمانی 
بهطورمیانگین 
که 
آنهاطوالنیتراست.دراینقسمتاز
بهطورمشخصنامبردکهاینمیانگیندرازایزمانی 
راهمچونجنوبشرقمیتوان 
میرسداینقسمتازایراننیازبهیکنگاهویژه
ایرانمیانگیندرازایزمانیبیشازدوسالاست(شکل5ب).لذابهنظر 
سالیهمازلحاظبعدزمانیوهمازلحاظبعدفضاییدارد.
خشک 

ازلحاظرفتارشناسیوقوع

سالیهایایرانبهدست
خشک 

سالیوب)میانگیندرازایزمانی
خشک 

سالهایتحت
نقشهیتوزیعفضاییالف)تعداد 
شکل :5
بازهیزمانی1986-2015
استانداردشده()SPIبرای 

آمدهازشاخصبارش
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میتواند دانشبسیارخوبی
استانداردشده ( )SPI

سالیهای منتجازشاخصبارش
خشک 

توزیعفضاییطبقاتمختلف
همانگونه کهدرشکل()6
آنها درایراندراختیارقراردهد(شکل .)6
سالیها ونحوهتوزیع 
خشک 

درخصوصشدت
خشکسالیها رااز

نسبتهای مختلف،طبقاتگوناگون

قابلمشاهده است ،درطولاین 30سال(،)1986-2015ایرانبه

دهندهی توزیع

نقشههای ( 6الف)و(ب)که 
نشان
طبقاتضعیفتاطبقاتبسیارشدیدراتجربهنمودهاست.باتوجهبه 
رخداده
سالیهای 
خشک 

بیشتر
میآیدکه 
سالیهایضعیفومتوسطدرایرانهستند،کاشفبهعمل 
خشک 

فضاییطبقات
سالی ضعیفو
خشک 

ازدوطبقهی 

فنظر 
سالیها بودهاست؛اماصر 
خشک 

درطولاین 30سالمربوطبهایندوطبقهاز
مربوطبهدوطبقهیشدیدوبسیارشدیدبهنسبتافزایششدت

خشکسالیهای

میشودکهفراوانیوقوع
متوسطمشاهده 
سالیهای
خشک 

سالیهای شدیدبه 4موردوبرایطبقه
خشک 

یکه حداکثروقوعطبقه
بهطور 
میکند؛  
آنها کاهشپیدا 

میکند(شکل6جود) .
بسیارشدیدبه2موردکاهشپیدا 
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استانداردشده()SPIبرای

سالیهایایرانبااستفادهازشاخصبارش
خشک 

نقشههایتوزیعفضاییطبقاتمختلف
شکل :6
سالیهایطبقهمتوسط،ج)تعداد
خشک 

سالیهایطبقهضعیف،ب)تعداد
خشک 

بازهیزمانی.1986-2015الف)تعداد

سالیهایطبقهخیلیشدیداتفاقافتادهدرطول30سالموردمطالعه
خشک 

سالیهایطبقهشدید،د)تعداد
خشک 


 -2-3خشکساليهای منطقهای
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منطقهای نیزموردتوجه قرارگرفتند.بر

سالیهای
خشک 

خشکسالیهایمحلی،دریکمقیاسزمانیساالنه،

همچون
منطقهای

سالیهای
خشک 

آستانهیفضایی بحرانی 30و 50درصدازمساحتکلکشوربرای

اساستئوریگردشها،دو
آستانهی فضایی بحرانی که برای تئوری گردشها انتخاب شدهاند ،برای شاخص بارش

برگزیده شدند .همین دو 
استانداردشده ( )SPIنیز مورداستفاده قرار گرفتند .برای اینکه در ابتدا چشمانداز فضایی مناسبی از توزیع فضایی

دورهیموردمطالعه،نقشههایتوزیعفضایی
خشکسالیهادر30سالِموردمطالعهبهدستآید،بهتفکیکبرایتمامیکل 

استانداردشده()10()SPIتهیه

خشکسالیهایایرانابتدابراساستئوریگردشها()7وسپسبراساسشاخصبارش

شکلهای()7و()10براساسروشتیسنبودهاست.در
شدند.الزمبهذکراستکهاساستهیهیتمامیایننقشههادر 

سالیهایایراندریکمقیاسساالنهدارایتغییراتزیادی
خشک 

میشود ،توزیعفضایی
همانگونه که مشاهده 
شکل(  )7
آنها مشخصنمود.گستردهترینوفراگیرترین
ازسالیبهسالدیگرهستندونمیتوانیکالگوییکسانفضاییبرای 
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بهوقوعپیوستهاند.دراین

سالهای  1999،2007و 1988
خشکسالیهایایرانبراساستئوریگردشهابهترتیبدر 

ودهاند.
سالیب 
خشک 

سالهابیشاز90درصدمساحتایرانتحتشرایط

رخداده در ایران در یک مقیاس ساالنه و بر اساس تئوری
خشکسالیهای  

دورههای متوالی 
جهت مشخص نمودن  
سالیهاقرارگرفتهاند،محاسبهونتایجآن
خشک 

گردشها،سریزمانیدرصدیازمساحتایرانکهدرهرسالتحتتأثیر
آستانهیفضایی  30درصد 7مورد

شکلهای  ( )8و( )9آوردهشدهاند.درشکل ( )8براساس
درقالبنمودارهاییدر 
سالیکه30درصدوبیشترازمساحتایرانراتحتتأثیرقراردادهبودند،مشخصوباشمارههای1
خشک 

دورهیمتوالی

دورههایمتوالیدارایدرازایزمانیاز1تا9سال
میشود،این 
همانگونهکهدرشکل()8مشاهده 
شدهاند .
تا7نامگذاری 
سالی
خشک 

دورههای متوالی
میشود ،تعداداین 
آستانهیفضایی بحرانی 50درصددرنظرگرفته 

بودهاند ،امازمانی که 
دهندهیایندورههانیزتقلیلمییابند(شکل .)9

نهتنهابه6موردکاهشپیدامیکنند،بلکهتعدادسالهایتشکی 
ل

ییشدهباتئوریگردشهارابرایمقیاسزمانی
سالیهایشناسا 
خشک 

جدولهای()2و()3ویژگیهایاصلیدورههای

ارائهشدهدر
ساالنهکهبهترتیبحداقل30و50درصدازمساحتمنطقهراتحتتأثیرقراردادهاند،نشانمیدهند.نتایج 
آنهاست .
خشکسالیها،درازایزمانی،پوششفضایی(%مساحت)وشدت 

اینجداولشاملزمانآغازوپایان

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره دوازدهم ،شماره چهل و ششم ،زمستان 1400

65


دورههای متوالی
قابلتأمل است .نکتهی اول در مورد  
دو نکتهی اساسی در نتایج آورده شده در جدول (  )2
شمارهی(6بادرازایزمانی2

شمارهی(4بادرازایزمانی2سال)و

شمارهی(1بادرازایزمانی1سال)،

سالیهای
خشک 

دورهی
هایمثبتبودهاند.اینویژگیکهازمنهاکردنمیانگینوزنیبارشهر 

خشک 
سالی

سال)است کهدارایشدت
سالی
خشک 

نشاندهندهی شدت
یمتر)بهدستمیآید  ،
سالی ازمیانگینبلندمدتوزنی 30سالکشور( 220میل 
خشک 

میشود که
آستانهیفضایی بحرانی 30درصدوبااستفادهازتئوریگردشهامشخص 

دورهی موردنظر است.لذابا
آن 
منطقهای دلیلی بر کاهش بارش به زیر میانگین بلندمدت کشور نیست .مطمئناً گستردگی

خشکسالی 

لزوماً وقوع هر 
ترسالیها وروش

سالیهااز
خشک 

استفادهشده توسطتئوریگردشهاجهتتفکیک

مساحت،تنوعبارشیزیاد،آستانهی 
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بازهیزمانی1986-2015بااستفادهازروش
گردشهابرای 

سالیهایساالنهایرانبراساستئوری
خشک 

شکل:7توزیعفضایی
تیسن 
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انتخابشده  جهتمحاسبهمیانگینوزنیدراینامرنقشبسیارزیادیداشتهاند ،اما نکتهی دومی که نتایججدول()2

نیمهی
سالیودر 
خشک 

دورهی
سالهیموردمطالعه( 5)1986-2000
دورهی 30
نیمهیاول 
نشانمیدهدایناستکهدر 
سالیها،
خشک 

دورههای متوالی 
نیمهی اول  ،
سالی رخ داده است .در  
خشک 

دورهی 
دوم آن ( )2001-2015تنها   2
دورهی
بیشترینسبتبه 
نیمهی دومگسترگی 
مدتتر ودرنیمهی دومبلندمدتتربودهاند.میانگینپوششفضایی 
کوتاه 

نیمهیاولاست .
نیمهیدومنسبتبه 
دورهینیزحاکیازافزایششدت 
مقایسهیشدتدو 

اولنشانمیدهد.درنهایت



آستانهیفضایی

گردشهابا

منطقهایایرانبااستفادهازتئوری

سالیهای
خشک 

دورههایمتوالی
شکل:8شناساییواستخراج 
بحرانی30درصد

آستانهیفضاییبحرانی30

گردشهابا

منطقهایایرانبااستفادهازتئوری

سالیهای
خشک 

دورههایمتوالی
ویژگیهای 

جدول:2
درصد 

1

1986

1986

1

37

27/7

2

1988

1990

3

68

-17/6

3

1993

1993

1

61

-21/8

4

1995

1996

2

49/5

31/9

5

1998

2002

5

67/2

-38/5

6

2004

2005

2

50/2

8/1

7

2007

2015

9

68/8

-32/2
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شمارهی
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میانگینپوشش
فضایی()%

یمتر
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سالی از7
خشک 

دورههای 
آستانهیفضایی بحرانی 50درصد،تعداد 

همانگونه کهقبالًنیزبداناشارهشد،براساس

آنها نیز
خشکسالی،درازایزمانی 

دورههای 
موردبه 6موردکاهشپیدامیکنند(شکل.)9عالوه برکاهشدرتعداد 
آستانهیفضاییبحرانی30درصد3/3سالو

خشکسالیهابراساس

یکهمیانگیندرازایزمانی
بهطور 
تقلیلیافتهاست؛ 
سالیبراساساینآستانهتقریباً
خشک 

دورهی
آستانهیفضاییبحرانی50درصد3سالبودهاست.طوالنیترین 

براساس
نیزتحتسیطرهی خود

بهطور میانگین 68/8درصدازمساحتایرانرا
 9سال،ازسال 2007تا،2015طولکشیدهو 
سالیهابرایتمامی
خشک 

اماازلحاظشدتبایستیگفتهشودبراساسآستانهی بحرانی 50درصد،شدت

داشتهاست؛
سالی متوالیسهسالهاز 1998تا
خشک 

دورهی 
ییشده منفیبودهاستوشدیدترینآننیزمربوطبه 
دورهی شناسا 
شش  
یمتر)کمبود
یمتر درهرسالنسبتبهمیانگینبلندمدتبارشایران( 220میل 
بهطور میانگین  53/4میل 
 2000بودهکه 
آستانهیفضایی50درصدبرای

بارشنشاندادهاست.لذادرمقایسهیبینایندوآستانهکامالًکاشفبهعملمیآیدکه

آستانهی

همانگونه کهبرای
قهای ایراناست.همچنین 
خشکسالیهایمنط 

آستانهیمناسبی برایپایش

تئوریگردشها
سالهی
دورهی 30
نیمهیاول 
برایآستانهی50درصدنیزمشاهدهشدکهدر 

فضاییبحرانی30درصدنیزمطرحگردید،
سالیها طوالنیمدتتر
خشک 

مدتتر ودردورهی دوم،ایندرازایزمانی
خشکسالیهاکوتاه 

موردمطالعه،درازایزمانی
دورهی دوم()2001-2015نسبتبه
خشکسالیهادر 

سالیهابهنظرمیرسدشدت
خشک 

شدهاست؛امادرموردشدت
دورهیاول()1986-2000کاهشداشتهباشند.نتایجاینقسمتبانتایجتحقیقاتدانشمندومحمودی()3413:2017و

)دریکمطالعهی جامعنشان

محمودیوهمکاران()1:2019تقریباً منطبقهستند.محمودیوهمکاران(3413:2007
مدتتر و شدیدتر بودند ،اکنون بلندمدتتر و مالیمتر شدهاند .همچنین
کوتاه 
خشکسالیهای ایران که قبالً  

دادند که 
خشکسالیهایایرانرابهاثباترساندهبودند .

محمودیوهمکاران()1:2019دریکمطالعهدیگرکاهششدت
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آستانهیفضایی

گردشهابا

منطقهایایرانبااستفادهازتئوری

سالیهای
خشک 

دورههایمتوالی
شکل:9شناساییواستخراج 
بحرانی50درصد 
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آستانهیفضاییبحرانی50

گردشهابا

منطقهایایرانبااستفادهازتئوری

سالیهای
خشک 

دورههایمتوالی
ویژگیهای 

جدول:3
درصد 
خشک 
سالی

شمارهی


زمانآغاز

زمانپایان

درازایزمانی
(سال)

میانگینپوشش
فضایی()%

یمتر
شدت(میل 
درسال)

1

1988

1990

3

68

 -17/6

2

1993

1993

1

61

-21/8

3

1996

1996

1

68

-21/1

4

1998

2000

3

83/3

-53/4

5

2005

2005

1

66

-24/6

6

2007

2015

9

68/8

-32/2


دورهی
استانداردشده ()SPIبرایکل 

سالیهای ایرانبااستفادهازشاخصبارش
خشک 

توزیعفضاییطبقاتمختلف
میشود که
آوردهشدهاند.باتوجهبهاینشکلمشخص 

سالهی موردمطالعه ()1986-2015رسم و درشکل( )10
  30
سالیهایایرانبا
خشک 

منطقهایمشخصیباشند.فراگیرترین

سالیهایایرانمیتوانندتقریباًدارایالگوهایفضایی
خشک 

استفادهازاینشاخصبهترتیبمربوطبه سالهای  2007و 1999است.درسال 2007تقریباً 82/2درصدودرسال
گردشها نیزقبالً

راتجربهنمودهاند.تئوری

سالیها 
خشک 

 1999نیز 75/8درصدازمساحتایرانیکیازطبقاتمختلف
سالیهایایران
خشک 

سالیهایایرانمشخصکردهبود،امادرمقابلفراگیرترین
خشک 

بهعنوانفراگیرترین
ایندوسالرا 
سالهای  100( 1991درصد) 98/4( 1987 ،درصد)،
پنجسالترفراگیررانیزتجربهنمودهاستکهبهترتیبمربوطبه 
84/4(2006درصد)96/8(1994،درصد)و)96/8(2004بودهاست .
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بازهیزمانی-2015
استانداردشده()SPIبرای 

یایرانبراساسشاخصبارش
ساالنه 

سالیهای
خشک 

شکل:10توزیعفضایی
1986بااستفادهازروشتیسن 
آستانهیفضایی بحرانی 30و 50درصدبهترتیببااستفادهازنمودارهایاشکال

منطقهای با

سالیهای 
خشک 

تفکیک
آستانهیفضایی بحرانی 30درصدوبر

سالی برای
خشک 

دورهی 
( )11و ()12انجامپذیرفت.براساسشکل(  7،)11
آستانهیفضایی بحرانی 50درصدشناساییواستخراجشدند.ویژگیهای

سالی با
خشک 

دورهی 
اساسشکل( )12نیز  4
آستانهی

استانداردشده()SPIبرایمقیاسزمانیساالنهبااستفادهاز

نشدهباشاخصبارش
منطقهایتعیی 

سالیهای
خشک 

آوردهشدهاند .

جدولهای()4و()5

فضاییبحرانی30و50درصدبهترتیبدر
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خشکسالی-

آستانهیفضاییبحرانی30درصددرازایزمانی

قابلمشاهدهاست،براساس
همانگونهکهدرجدول( )4

درصد،بازهیتغییراتدرازایزمانی

آستانهیفضاییبحرانی50

هایایرانبین1تا3سالمتغیربودهاست؛اماباانتخاب
رخدادهدرطول30
سالیهای 
خشک 

میکنند(جدول.)5شدیدترینوفراگیرترین
سالیهابه1تا2سالکاهشپیدا 
خشک 

آستانهیفضاییبحرانی 30و50درصدبهترتیبمربوطبهدوسال2007و1999بوده

سالموردمطالعهباتوجهبهدو
سالی قرارداشتهاستکه
خشک 

کاملتحتسیطرهی

بهطور
است.درسال 2007نزدیکبه82/2درصدازمساحتایران 
بسیارشدیدداشتهاند،امادر

سالی
خشک 

سالیشدیدو13ایستگاهنیز
خشک 

از62ایستگاهموردمطالعه18ایستگاهدارای
خشکسالی

داشتهاند کهاز 62ایستگاهموردمطالعه  12ایستگاه

سالی 
خشک 

سال 75/8،1999درصدازمساحتایران
بسیارشدیدداشتهاند .

لی
خشکسا 

شدیدو11ایستگاهنیز



استانداردشده( )SPIبا

منطقهایایرانبااستفادهازشاخصبارش

سالیهای
خشک 

دورههایمتوالی
شکل:11شناساییواستخراج 
آستانهیفضاییبحرانی30درصد 

آستانهی

استانداردشده()SPIبا

منطقهایایرانبااستفادهازشاخصبارش

سالیهای
خشک 

دورههایمتوالی
ویژگیهای 

جدول:4
فضاییبحرانی30درصد 
شمارهی

خشک 
سالی


زمانآغاز

زمانپایان

درازایزمانی(سال)

میانگین
پوشش
فضایی()%

سالیبا
خشک 

ایستگاههایدارای

تعداد
طبقه(ازمجموع62ایستگاه) 

1

1988

1989

2

49/1

 16

 10

4

2

2

1993

1993

1

43/5

 15

9

3

0

3

1998

2000

3

57

11

11

9

5

4

2005

2005

1

41/9

13

11

2

0

5

2007

2007

1

82/2

6

14

18

13

6

2010

2011

2

37/1

10

9

5

0

7

2013

2015

3

46/2

11

11

7

1

ضعیف  متوسط 
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شدید 

71

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره دوازدهم ،شماره چهل و ششم ،زمستان 1400

منطقهایایرانبااستفادهازشاخصبارشاستانداردشده

سالیهای
خشک 

دورههایمتوالی
شکل:12شناساییواستخراج 
آستانهیفضاییبحرانی50درصد

( )SPIبا
آستانهی

استانداردشده()SPIبا

منطقهایایرانبااستفادهازشاخصبارش

سالیهای
خشک 

دورههایمتوالی
ویژگیهای 

جدول:5
فضاییبحرانی50درصد 
شمارهی

خشک 
سالی


زمانآغاز

زمانپایان

درازایزمانی(سال)

میانگین
پوشش
فضایی()%

سالیبا
خشک 

ایستگاههایدارای

تعداد
طبقه(ازمجموع62ایستگاه) 
شدید 

بسیار
شدید 

1

1988

1988

1

67/7

 18

 15

7

2

2

1999

2000

2

66/1

13

14

9

6

3

2007

2007

1

82/2

6

14

18

13

4

2014

2014

1
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منطقهایایران

خشکسالیهایمحلیو

فشدهبرایاینپژوهش ،بررسیوتحلیلویژگیهایمختلف
هدفاصلیتعری 
استانداردشده ()SPIبود.لذاجهترسیدنبهاین هدف ،ابتدابراساستئوری

براساستئوریگردشهاوشاخصبارش
آنها
سالی های محلی (ایستگاهی) ایران همچون درازای زمانی ،کمبود تجمعی و شدت  
خشک 

گردشها ،ویژگیهای 
سالی،میانگین
خشک 

استانداردشده ()SPIنیزویژگیهاییمانندتعدادسالهایتحت

استخراجشدند.برایشاخصبارش
خشکسالیها مستخرج شدند .تعیین و توصیف

خشکسالیها و فراوانی تعداد طبقات مختلف شدت 

درازای زمانی 
منطقهایدرایرانبااستفادهازدوروشموردمطالعهنتایجیهماهنگامامتفاوتازیکدیگررادر

خشکسالیهایمحلیو

خشکسالیها با استفاده از تئوری گردشها مشاهده شد که این روش برای

اختیار قرار دادند .در مقیاس محلیِ پایشِ 
مناطقیباوسعتزیادودارایاقلیمهایمختلفدرمقایسهباشاخصبارشاستانداردشده ()SPIنمیتواندبسیارمناسب
آستانهیفضایی30درصدازمساحتتحت

منطقهاینیزنشاندادهشدکهاستفادهازتئوریگردشهابا

باشد.درمقیاس
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لذادرمقایسهی

منطقهایایراننیستند،

خشکسالیهای

هایمنطقهیموردمطالعهترکیبیمناسبیبرایپایش

شکسالی
خ 
آستانهیفضایی50درصدبرایتئوریگردشهاوشاخص

آستانهیفضایی30و50درصدکامالًمشخصشدکه

بیندو
منطقهای ایراناست.همچنیننتایجنشاندادند

سالیهای
خشک 

بارشاستانداردشده ()SPIآستانهیمناسبی برایپایش
دورهی دوم،ایندرازای
خشکسالیهاکوتاهمدتترودر 

سالهی موردمطالعه،درازایزمانی
دورهی   30
نیمهی اول 
کهدر 
سالییهادر


خشک
نظرمیرسدشدت

خشکسالیهابه

سالیها طوالنیمدتترشدهاست؛امادرموردشدت
خشک 

زمانی
دورهیاول()1986-2000کاهشداشتهباشند .
دورهیدوم()2001-2015نسبتبه 

فشدهبرای
بهخصوصدرآستانههایتعری 
آنها  
تفاوتهایبیننتایجایندوروش،ناشیازروششناسیهایمربوطبه 
خشکسالیها با استفاده از تئوری گردشها نشان میدهد که

بیشتر 
خشکسالیها نهفته است .تعداد و درازای زمانی  

استانداردشده

نشده توسطتئوریگردشهاباآستانهی بحرانی،yc ،نسبتبهشاخصبارش
نابهنجاریهایخشکیتعیی 

درموردتئوریگردشهابایستیبدانتوجهنمود،ایناستکهدرزماناستفاده

امانکتهیمهمیکه

بیشتراست؛
( )SPI
آنایستگاههانیزمورداستفاده

ازدوویژگیمیانگینکمبودتجمعیومیانگینشدت،حتماًبایستیمیانگینبارشساالنهی
میتواناذعانداشت کهروش
تواندتحلیلها یغلطیرادراختیارقراردهد؛ بنابراین 

قرارگیرد،درغیراین صورت  
می
استانداردشده()SPI

درمناطقیبااقلیمهایمختلفدرمقایسهباشاخصبارش

سالیها
خشک 

تئوریگردشهابرایپایش

میتواندبسیارقویعملکند .
ن 
بامقایسهی نتایجدوروشتئوریگردشهاوشاخصبارشاستانداردشده ()SPIمشاهدهشدکهاستفادهازتئوری

منطقهایدرایران

خشکسالیهای

آستانهیفضاییبحرانی30درصد،ترکیبمناسبیبرایتعیینوتشخیص

گردشهاو

استفادهشده توسط تئوری گردشها جهت تفکیک

نیستند ،مطمئناً گستردگی مساحت ،تنوع بارشی زیاد ،آستانهی 
جهتمحاسبهی میانگینوزنیدراینامرنقشبسیارزیادیداشتهاند.لذا

انتخابشده 

ترسالیها وروش

خشکسالیهااز

بیشتریبراستفادهازتئوری
آستانهیفضاییبحرانی50درصدارجحیت 

استانداردشده()SPIو

استفادهازشاخصبارش
آستانهیفضاییبحرانی50درصددارد .

گردشهاو
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سالیبااستفادهازتئوری  RUNوزنجیره
خشک 

بشیرزاده،محمد،عراقینژاد،شهاب(.)1389پیشبینیشدت،تداوموفراوانی

شمارهی،6صص.91-94

دورهی،4
مجلهیپژوهشآبایران ،
مطالعهیموردی:استانلرستان ،

مارکوف
فصلنامهی جغرافیاوتوسعه،

سالیهایاستانخراسانجنوبی،
خشک 

خسروی،محمود،اکبری،محمد( .)1388بررسیویژگی
شمارهی،14صص.51-69

روشهای
سالی بااستفادهاز 
خشک 

شبینی شدت،تداوموفراوانی 
رضیئی،طیب،شکوهی،علیرضا،ثقفیان،بهرام( .)1382پی 
شمارهی،2صص-310

دورهی،8
مجلهیبیابان ،
(مطالعهیموردی:استانسیستانوبلوچستان) ،

یهایزمانی
احتماالتیوسر 
.292
مشناسیآماری،زنجان:انتشاراتدانشگاهزنجان.
عساکره،حسین(.)1390مبانیاقلی 
علیزاده،امین( .)1390اصولهیدرولوژیکاربردی(چاپسیودوم)،مشهد:انتشاراتدانشگاهامامرضا(ع).
سالی هواشناسیدرسطحاستانگلستانبااستفاده
خشک 

عیوضی،معصومه،مساعدی،ابوالفضل(.)1390پایشوتحلیلمکانی
شمارهی،1صص.65-79

دورهی،64
فصلنامهیمرتعوآبخیزداری ،

ازروشهایزمینآماری،

بندیشهرستانهایاستانسیستانو


اولویت
کرد،باقر،راحتی،امین،محمودی،پیمان،خسروی،پرویز،بیدار،حریر( .)1399
نشریهی تحلیل فضایی مخاطرات
سالی   ،
خشک 

بودجهی 

سالیها در راستای مدیریت بهینهی 
خشک 

بلوچستان در زمان وقوع 
شمارهی،2صص.1-20

دورهی،7
محیطی ،
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 حوضه
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