مطالعات جغرافيايي مناطق خشک
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،بهار 4931
تأييد نهايي31/02/08 :

دريافت مقاله39/40/09 :
صص 00- 81

پهنه بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی در استان خراسان رضوی
مهدي بروغني ،دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکدهی منابع طبیعی نور  -دانشگاه تربیت مدرس
حميدرضا مرادي ،دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکدهی منابع طبیعی نور  -دانشگاه تربیت مدرس
محمد علي زنگنه اسدي ،دانشیار گروه اقلیم و ژئومورفولوژی  -دانشگاه حکیم سبزواری

چکيده
خشکسالی یک پدیده خزنده محیطی است که اثرات مخرب زیادی بر اقتصاد ،کشاورزی و جامعه دارد .این
پدیده در بخش های شرقی ،مرکزی و جنوبی ایران به علت آب و هوای خشک و نیمه خشک نمود بیشتری
دارد .در این تحقیق از شاخصهای  PNI ،SPIو  ZSIبهمنظور پهنهبندی خشکسالی و تعیین بهترین شاخص
در استان خراسان رضوی استفاده شد .دادههای مربوط به بارش از سال  0891تا  0101به صورت ساالنه
میانگین گرفته شد .بعد از محاسبه  PNI ،SPIو  ZSIبا استفاده از نرمافزار  ،DIPاین دادهها وارد نرمافزار
 ArcGISشد و سپس با استفاده از روش کریجینگ ،پهنهبندی خشکسالی برای دوره مطالعهی  00ساله
انتهایی (  )0111- 0101صورت گرفت .نتایج حاکی از آن بود که پهنهبندی خشکسالی در هیچ یک از شاخص -
ها از روند منظمی در طی دورهی مورد مطالعه تبعیت نمیکرد .نتایج شاخص  SPIنشان داد که شدت
خشکسالی در سال  0119نسبت به سالهای دیگر بیشتر و از نظر ترسالی ،سال  0112شرایط بهتری نسبت
به سالهای دیگر دارد .نتایج پهنهبندی خشکسالی شاخص  PNIحاکی از آن است که در سال  0101شرایط
خشکسالی بیشتر از سالهای دیگر است و سالهای  0112 ،0112و  ،0118در کل استان شرایط ترسالی
وجود دارد .نتایج شاخص  ZSIنشان داد که سال  0111و  0112به ترتیب خشکترین و پر بارشترین سال در
دورهی مورد مطالعه می باشد .هم چنین نتایج حکایت از آن داشت که شاخص خشکسالی  SPIبهترین عملکرد
را نسبت به شاخصهای دیگر دارد.
کلمات کليدي :پهنهبندی خشکسالی ،شاخص  ،SPIشاخص  ،PNIشاخص  ،ZSIخراسان رضوی.
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 - 4مقدمه
خشکسالی یک پدیده محیطی است که همواره خسارتهای فراوانی بر اقتصاد جوامع به دنبال داشتهاست (بروغنی
و همکاران .) 01 :0280 ،خشکسالی به عنوان یکی از پرهزینهترین بالیای طبیعی بهدلیل یک دورهی خشک غیر عادی
است که به اندازهی کافی تداوم داشته ،تا عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژیکی منطقه ایجاد گردد ( Celine et al,

2013:15؛  .) Moradi et al, 2011:11خشکسالی وضعیتی از کمبود بارش و افزایش دماست که در هر وضعیت
اقلیمی ممکن است رخ دهد .خشکسالی شامل کشاورزی ،هیدورلوژی و هواشناسی است که خشکسالی هواشناسی
بیشتر از کشاورزی و هیدرولوزیکی به وقوع می پیوندد (صالحوند و همکاران .) 01 :0280 ،پراکندگی جغرافیایی درصد
خشکسالیهای به وقوع پیوسته در کشور ،نشان میدهد که نواحی جنوبی و شرقی کشور از گستردگی زیادتری
برخوردار است و هرچه از بخشهای جنوبی و شرقی کشور فاصله گرفته شود ،شدت و فراوانی خشکسالیها نیز کاهش
پیدا میکند .دلی ل این امر ،تأثیر سامانههای پرفشار جنب حارهای است که مقادیر بارندگی بخشهای جنوبی و شرقی
کشور را نسبت به بخشهای شمالی و غربی به طور محسوسی کاهش داده و مانع از تأثیر سیستمهای شمالی و غربی به
این مناطق شدهاست (یزدانی و همکاران .) 01 :0280 ،برای تعیین ویژگیهای خسکسالی تا کنون نمایههای متعددی
ارائه شدهاست  .نمایهی خشکسالی برمبنای یک یا چند متغیّر اقلیمی محاسبه میشود .نمایهی خشکسالی PDSI0
( ) Palmer, 1968, 5( CMI0 ،) Palmer, 1965: 45و  ) Shafer and Dezman, 1982:11( SWSI2بر مبنای
متغیّرهای مختلف اقلیمی و هیدرولوژیکی محاسبه میگردند .وزن بارندگی در اینگونه نمایهها بیش از بقیه متغیّرها و
بیش از  91درصد تغییرات اینگونه نمایهها را توصیف میکند ( .) Keyantash and Dracup, 2004:13برخی از
نمایهها تنها از متغیّر بارندگی بهره می برند .این نمایهها شامل نمایهی  EDI1 ،ZSI6 ،PNI1 ،SP I2و  DI9میباشد
( .) Hong and Hayes, 2001: 13نمایههای مبتنی بر بارندگی به علت سادگی در محاسبات ،استفاده از دادههای قابل
دسترس بارندگی و قابلیّت زیاد در مقایسهی مکانی نتایج ،نمایههای مناسبی برای تحلیل خشکسالی بهویژه تحلیل -
های مکانی شناختهمیشود ( .) Lloyod-Hughes and Saunders, 2002:21برخی از مطالعاتی که در زمینهی
خشکسالی انجام شدهاست به شرح ذیل می باشد.
 Loukasو همکاران (  ،) 0112طی تحقیقی با استفاده از دادههای  09ایستگاه با طول آماری  21سال ،اقدام به
محاسبهی سه شاخص بارش استاندارد ،ناهنجاری بارش و شاخص  Zبارندگی پرداختند .نتایج نشان داد که هر سه
شاخص مورد استفاده ،کارایی یکسانی را در تعیین شدت و تداوم خشکسالی دارند Vangelis .و ،) 0112 ( Tsakiris
با استفاده از روش عکس مجذور فاصله ،نقشهی بارندگی ماهانه و نقشهی درصد نرمال متوسط بار ندگی ساالنه را ترسیم
و سپس با این اطالعات ،نقشهی توزیع مکانی شاخص  SPIرا برای دوره آماری یکساله  0862- 61تهیه کردند.
 Herweijerو  ،)0119 ( Seagerطی تحقیقی ،خشکسالیهای آمریکا را بررسی نمودند .آنها دریافتند که یک الگوی
جهانی وجود دارد که خشکسالیهای کل کرهی زمین به جز اروپا را تبیین می کند و هنگامی که در نواحی غیر

نتایج نشان داد که روش کریجینگ عادی ،روشی مناسب برای تحلیل مکانی شاخص مؤثر خشکسالی می باشد.
1Palmer Drought Severity Index
2Crop Moisture Index
3 Surface Water Supply Index
4 Standardized Precipitation Index
5 Present of Normal Index
6 Z-score Index
7 Effective Drought Index
8 Deciles Index
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گرمسیری خشکسالی رواج دارد ،نواحی گرمسیری خشکسالی ندارد Gholam .و همکاران (  ،) 0100در تحقیقی به
ارزیابی روش های زمین آمار برای تحلیل مکانی شاخص بارش استاندارد شده و شاخص خشکسالی مؤثر پرداختهان د.
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انصافیمقدم ( ،) 0296طی تحقیقی به ارزیابی چند شاخص خشکسالی اقلیمی و تعیین مناسبترین شاخص در
حوضهی دریاچهی نمک پرداخت .نتایج نشان داد که شاخص  SPIو دهکها در ج ایگاه نخست ،شاخص  ZSIدرجایگاه
دوم و شاخص درصد نرمال در جایگاه سوم قرار میگیرد .حسینیصفا و مرید (  ،) 0291به تحلیل احتماالتی خصوصیات
مکانی شدت خشکسالی در استان تهران با استفاده از نمایه  SPIو منحنی شدت -مساحت -فراوانی ( ) SAFپرداختند.
نتایج نشان داد که خشکسالی سالهای  0261- 60 ،0228- 11و  0261 ،- 69دورهی بازگشتی حدود  0تا  1سال،
خشکسالیهای  0211- 19 ،0261- 68و  ،0219- 18دوره بازگشت  01تا  01سال و خشکسالی سال 0211- 16
شدیدترین سال خشک با دوره بازگشت  011سال را دارد .ناصرزاده و احمدی (  ) 0280به بررسی عملکرد شاخصهای
خشکسالی هواشناسی در ارزیابی خشکسالی و پهنه بندی آن در استان قزوین پرداختند .نتایج حاکی از آن است که
شاخص  Zو شاخص بارندگی استاندارد شده در نشاندادن خشکسالی شدید ،عملکرد بهتری دارند .همچنین شاخص
دهکها با توجه به عملکرد مناسب در مشخصکردن خشکسالی شد ید ،دارای اندکی مبالغه در نمایش خشکسالی
شدید می باشد .صالحوند و همکاران (  ،) 0280به پهنهبندی خشکسالی با شاخصهای ( CZI ،DI ،PNI ،SPIو ) ZSI
در استان خوز ستان پرداختند .نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی ایستگاههای این استان ،مقادیر نسبتاً باالیی دارند
و سالهای  0881و  0101خشکترین سالها بودند .بهشتیراد و بهشتیراد (  ،) 0280به بررسی کارایی روشهای
پهنه بندی شدت خشکسالی در استان کرمان پرداختند .نتایج نشان داد که روش کریجینگ از سه روش کریجینگ،
کوکریجینگ و معکوس فاصله ،از عملکرد مناسبتری برخوردار است .همچنین شدیدترین خشکسالیها در سالهای
 0290 ،0218 ،0210 ،0261و  0292اتفاق افتادهاست .بروغنی و همکاران (  ) 0280به تحلیل ارتباط خشکسالیهای
هیدروژئولوژیکی و اقلیمی دشت سبزوار با استفاده از شاخصهای  SWIو  SPIپرداختند .نتایج حاکی از آن است که
خشکسالی اقلیمی و هی دروژئولوژیکی از نظم خاصی تبعیّت نمیکند و بیشترین شدت و فراوانی خشکسالی در غرب
دشت سبزوار بودهاست  .شرق دشت از شرایط نرمال و ترسالی برخوردار بوده و خشکسالی هیدروژئولوژیکی با یک سال
تأخیر نسبت به خشکسالی اقلیمی اتفاق میافتد .هدف از این تحقیق بررسی پهنه بندی مکانی خشکسالی استان
خراسان رضوی با استفاده از شاخصهای  ZSI ،SPIو  PNIطی  01سال (  ) 0111- 0101می باشد .در این پژوهش با
توجه به اهمیت خشکسالی و مطالعهی آن ،عملکرد پهنه بندی مکانی خشکسالی شاخصهای خشکسالی ZSI ،SPI
و  ، PNIدر استان خراسان رضوی مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد و مناسبترین شاخص که نسبت به تغییرات
بارش بیشترین مطابقت را دارد ،بررسی میگردد.

 - 2منطقهي مورد مطالعه
منطقهی مورد مطالعهی استان خراسان رضوی است که با مساحت  022962 /009کیلومترمربع ،چهارمین استان

قرار دارد .میانگین بارش سالیانهی مناطق مختلف استان خراسان رضوی بین  11تا  281میلیمتر متغیّر است
(موسوی بایگی و اشرف.) 01 :0281 ،
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کشور از نظر وسعت می باشد .این استان با جمعیت  1 /888 /108نفر در عرض جغرافیایی ΄  22 ˚ 10تا ΄ ˚ 20
21شمالی و طول جغرافیایی ́  16 ˚ 08تا ́  60 ˚ 06شرقی قرار گرفتهاست .این استان دارای اقلیم خشک و نیمه -
خشک می باشد (شکل  .) 0بلندترین نقطهی استان در ارتفاعات بینالود در شمال نیشابور با ارتفاع  2000متر از سطح
دریا و پستترین نقطهی استان ،دشت سرخس با ارتفاع  211متر از سطح دریا و در حاشیهی مرز ایران و ترکمنستان

09
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شکل  :0موقعیت استان خراسان رضوی در کشور

در این تحقیق ابتدا داده های مربوط به بارندگی استان خراسان رضوی از سازمان مدیریت منابع آب کشور تهیه
گردید .دادههای بارش وارد نرم افزار  Excelشد و ایستگاه هایی که از نظر آماری ناقص بودند کنار گذاشته شدند .بعد از
حذف ایستگاههای ناقص ،دورهی آماری مشترک از سال  0891تا  0101به صورت ساالنه میانگین گرفته شد.

 - 9مواد و روشها
 - 4- 9شاخص خشکسالي SPI
شاخص  SPIبرای هر منطقه بر اساس ثبت بارندگیهای طوالنی آن محاسبه میشود .در ابتدا توزیع آماری مناسب،
بر آمار بلند مدت بارندگیها برازش داده میشود ،سپس تابع تجمعی توزیع با استفاده از احتماالت مساوی ،به توزیع
نرمال تبدیل میگردد .بهطوری که است اندارد شده و متوسط آن برای هر منطقه و دورهی مورد نظر صفر شود
( .) Edwards and Mckee, 1997: 5مقادیر مثبت  SPIنشاندهندهی بارندگی بیش از بارش متوسط و مقادیر منفی
آن ،معنای عکس را دارد .طبق این روش ،دوره خشکسالی هنگامی اتفاق میافتد که  SPIبهطور مستمر منفی و به
مقدار  - 0یا کمتر برسد و هنگامی پایان می یابد که  SPIمثبت میگردد .برای محاسبهی این شاخص از رابطهی ذیل
استفاده میشود.
رابطه 0

Pi  P



SPI 

طبقه بندی مقادیر  SPIدر جدول شماره  ،0ارائه شدهاست (انصافیمقدم.)01 :0296 ،
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که در آن  SPIشاخص خشکسالی Pi ،میانگین بارندگی هر سال P ،میانگین بارندگی کل سالها  ،انحراف
معیار کل سالها می باشد.
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جدول  :0طبقهبندی مقادیر شاخص خشکسالی SPI
وضعيت

SPI

فرا مرطوب

بزرگتر یا مساوی با 0

بسیار مرطوب

 0.1تا 0.88

نسبت اً مرطوب

 0تا 0.28

نزدیک نرمال

 - 1.88تا 1.88

نسبت اً خشک

 -0تا - 0.28

بسیار خشک

 - 0.1تا - 0.88

فراخشک

کوچک یا مساوی - 0

 - 2- 9شاخص خشکسالي ZSI
مبنای محاسبهی این شاخص ،انحراف از میانگین نسبت به انحراف استاندارد دادههای آماری است .اصوالً میزان
شاخص  ، ZSIوضعیت بارش نسبت به میانگین را تعیین میکند .اگر نمرههای انحراف از میانگین را بر انحراف
استاندارد تقسیم کنیم ،نمرهی استاندارد بهدستمیآید .شاخص  ZSIبر خالف شاخص  SPIنیاز به تبدیل دادهها و
برازش توزیع مانند گاما و یا پیرسون نوع سه ندارد .برای تبدیل دادههای بارش به شاخص  ZSIاز رابطه زیر استفاده
میشود.
رابطه 0

در این رابطه ،Pi

و  SDبه ترتیب بارش سال مورد نظر ،بارش میانگین و انحراف استاندارد از میانگین است.

طبقه بندی مقادیر  ZSIدر جدول شماره  0ارائه شدهاست.
جدول  :0طبقهبندی مقادیر شاخص خشکسالی ZSI
وضعيت
ترسالی بسیار شدید

ZSI
بزرگتر یا مساوی با
0/09

نرمال

- 1/01 – 1/01

خشکسالی ضعیف
خشکسالی متوسط

- 1/01 - - 1/10
- 1/10 - - 1/92

خشکسالی شدید

- 1/92 - - 0/09

خشکسالی بسیار شدید

کوچکتر از - 0/09
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ترسالی شدید
ترسالی متوسط

1/92- 0/09
1/10- 1/92
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 - 9- 9شاخص خشکسالي PNI
این شاخص در سال  0882توسط ویلکی و همکارانش ارائه شد و مفهوم اساسی آن ،نسبت بارندگی واقعی به مقدار
نرمال آن در یک دوره زمانی مشخص می باشد که به صورت درصد بیان میشود و در مقیاس مختلف (هفتگی ،ماهانه،
فصلی و سالیانه) قابل محاسبهاست  .تجزیه و تحلیل این شاخص به هنگام استفاده از آنها برای بررسی شدت
خشکسالی یا ترسالی در یک مکان یا فصل معین ،بسیار مؤثر است .مقدار این شاخص برای دورهی آماری ،از طریق
فرمول زیر تعیین میشود.
رابطه 2

که در این رابطه  Pi ،PNIو  Pبه ترتیب شاخص درصد از نرمال ،بارش س ال مورد نظر و میانگین بارش درازمدت
است (.) Nikbakht et al, 2013: 8
جدول  :2طبقهبندی مقادیر شاخص خشک سالی PNI

وضعيت

PNI

خشکسالی ضعیف

بزرگتر یا مساوی
91
 11تا 91

خشکسالی متوسط

 11تا 11

خشکسالی شدید
خشکسالی خیلی شدید

 21تا 11
کوچکتر از 21

نرمال

برای محاسبهی شاخصهای  PNI ،SPIو  ، ZSIابتدا دادههای مربوط به بارش از سال  0891تا  0101به صورت
ساالنه میانگین گرفتهشد .سپس این دادهها به صورت فایل نوت پد تهیه ،و با استفاده از نرمافزار  ،DIPشاخصهای
 PNI ،SPIو  ZSIبرای تمام ایستگاهها محاسبه شد .بعد از محاسبهی این شاخصها برای هر سال ،این دادهها وارد نرم
افزار  ArcGISشد و سپس با استفاده از روش کریجینگ معمولی و احتساب  26ایستگاه ،پهنه بندی خشکسالی برای
 00سال انتهایی (  ) 0111- 0101برای شاخصهای  PNI ،SPIو  ZSIانجام گرفت .در نهایت به تعیین بهترین شاخص
برای پهنهبندی خشکسالی در استان خراس ان رضوی با استفاده از بارش کمینه در دورهی مورد مطالعه پرداخته شد
(ناصر زاده و احمدی .) 00 :0280 ،در این فرض ابتدا کمینه مقدار بارندگی در دوره مشترک آماری استخراج و توسط
شاخصهای خشکسالی ارزیابی میشود و شاخصی که شرایط خشکسالی را بهتر تشخیص دهد به عنوان شاخص برتر

 - 1بحث و نتايج
بررسی خشکسالی شاخصهای  ZSI ،SPIو  PNIدر دورهی مورد مطالعه (  ) 0891- 0101در شکلهای (  2 ،0و
 ) 2ارائه شدهاست  .نتایج حاکی از آن است که تغییرات ترسالی و خشکسالی در دورهی مورد مطالعه ،از روند منظمی
تبعیت نمیکند؛ اما تغییرات در شاخصها ،با هم مشابهاست  .نتایج همچنین نشان دهندهی آن است که سالهای
 0880و  0119به ترتیب پر بارانترین و خشکترین سال در دورهی مورد مطالعه در هر سه شاخص می باشد.
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شکل  :0تغییرات شاخص خشکسالی  SPIدر دورهی مورد مطالعه

شکل  :2تغییرات شاخص خشکسالی  ZSIدر دوره ی مورد مطالعه

شکل  :2تغییرات شاخص خشکسالی  PNIدر دوره ی مورد مطالعه

نتایج پهنه بندی شاخصهای خشکسالی  ZSI ،SPIو  PNIدر دورهی مورد مطالعه حاکی از آن است که تغییرات
در سالهای مختلف و در بخشهای مختلف استان ،از روند منظمی تبعیت نمیکند (شکل  .) 6همچنین روند تغییرات
در شاخصها با هم مشابه نمی باشد .نتایج پهنهبندی شاخص  SPIحاکی از آن است که در سال  0111و  0110شرایط
خشکسالی در کل استان حاکم است .سالهای  0112 ،0112 ،0110و  0111شرایط به سمت نرمال و ترسالی
حرکت میکند بهگونهای که در سال  ، 0112تقریباً بیشتر نقاط استان به جز بخش کمی در جنوب که شرایط نرمال
دارد ،شرایط ترسالی حاکم است .همچنین سال  0112در کل استان شرایط نرمال وجود دارد .در سال  0116در
بخشهای جنوبی استان ،شرایط خشکسالی و در بخشهای شمالی استان ،شرایط نرمال حاکم است (شکل  .) 6سال
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 0111و  0118شرایط ترسالی و نرمال در استان حاکم است و سالهای  0119و  0101شرایط خشکسالی در سطح
استان را داریم .نتایج پهنه بندی شاخص خشکسالی  ، PNIبیان کنندهی آن است که از سال  0111هر چه به سمت
سالهای  0112و  0112حرکت میکنیم از شدت خشکسالی کاسته شده و به سمت ترسالی حرکت میکند بهگونهای
که در سالهای  0112و  0112کل استان شرایط ترسالی دارد .سالهای  0111و  0116نسبت به سالهای قبل
شرایط خشکتری در سطح استان داریم و در بخشهای از استان شرایط خشکسالی حاکم است .سالهای  0111و
 ، 0118شرایط ترسالی در سطح استان حاکم است و در سالهای  0119و  0101شرایط خشکسالی در سطح استان
وجود دارد .نتایج پهنه بندی شاخص خشکسالی ، ZSIحاکی از آن است که هر چه از سال  0111به سمت 0112
حرکت میکنیم ،از شدت خشکسالی کاسته شده بهگونهای که از خشکسالی شدید در کل استان به شرایط ترسالی
در سال  0112میرسیم .در سالهای  0116 ،0111و ، 0111شرایط تقریباً مشابه است و به جز بخشهای کمی از
استان که شرایط ترسالی دارد ،بر بقیهی استان شرایط خشکسالی حاکم است .در سال  0119و  0101شرایط
خشکسالیای را در سطح استان شاهد هستیم که در سال  0119شدت آن بیشتر است .در سال  ، 0118به جز بخش
کمی از جنوب استان که شرایط نرمال دارد ،بر بقیهی است ان شرایط ترسالی حاکم است .در مجموع ،نتایج پهنهبندی
شاخصهای خشکسالی در استا ن خراسان رضوی حاکی از آن است که شاخص خشکسالی  ، PNIشرایط را مرطوب -
تر و شاخص خشکسالی  ،ZSIشرایط را خشکتر نشان میدهد .همچنین نتایج بیانکننده آن است که شاخص
خشکسالی  SPIو  ، ZSIهمخوانی بیشتری نسبت به شاخص خشکسالی  PNIدارند (شکل  . ) 6نتایج شاخصهای
خشکسالی  ZSI ،SPIو  PNIنشان میدهد که به ترتیب سالهای  0110 ،0119و  0111را به عنوان خشکترین
سال ،پهنه بندی کردهاند .شاخصهای خشکسالی  SPIو  ، ZSIسال  0112را به عنوان مرطوبترین سال پهنهبندی
کردند و شاخص خشکسالی  PNIعالوه بر  0112سالهای  0112و  0118را به عنوان مرطوبترین سال پهنهبندی
کردهاند (شکل .) 1
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شکل  :6نقشههای پهنهبندی خشکسالی شاخصهای  PNI ،SPIو  ZSIطی سالهای 0101- 0111

نتایج بهترین عملکرد شاخص خشکسالی در استان خراسان رضوی در جدول  2آورده شدهاست .همانگونه که
مشاهده میکنید شاخص خشکسالی  SPIمقادیر کمینهی بارش را در ایستگاههای مورد مطالعه در سالهای وقوع فرا
خشک محاسبه کردهاست که نسبت به دو شاخص دیگر دارای دقت بیشتری می باشد .نتایج همچنین بیان کنندهی آن
است که شاخصهای  PNIو  ، ZSIدارای دقت یکسانی هستند .در مجموع میتوان نتیجه گرفت ،شاخص خشکسالی
 SPIبرای پهنهبندی خشکسالی در استان خراسان رضوی ،دارای دقت باالتری می باشد و برای مطالعات خش کسالی
این شاخص توصیه میشود.

کمينه

سال

بارش

وقوع

مشهد

22 /8

0101

سبزوار

19

 0119فرا خشک

خشکی بسیار شدید

قوچان

81 /0

 0119فرا خشک

خشکی بسیار شدید

بی نهایت خشک

گناباد

10

 0119فرا خشک

خشکسالی شدید

خشکسالی

ايستگاه

SPI

ZSI

PNI

فرا خشک

خشکی بسیار شدید

بی نهایت خشک
بی نهایت خشک
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شدید
کاشمر

60 /1

 0119فرا خشک خشکسالی بسیار شدید بی نهایت خشک

تربت جام

10

 0119فرا خشک خشکسالی بسیار شدید بی نهایت خشک

سرخس

11 /6

 0119فرا خشک خشکسالی بسیار شدید بی نهایت خشک

 - 1نتيجهگيري
در این تحقیق به بررسی خشکسالی استان خراسان رضوی در دورهی مورد مطالعه (  ) 0891- 0101با استفاده از
سه شاخص خشکسالی ( PNI ،SPIو  ) ZSIپرداخته شد و سپس برای دوره  00سالهی انتهایی (  ) 0111- 0101به
پهنهبندی خشکسالی در سطح استان پرداخته شد و در نهایت بهترین شاخص در ارزیابی خشکسالی در استان
خراسان رضوی تعیین شد .بررسی تغییرات خشکسالی  21سالهی شاخصهای خشکسالی نشان میدهد که هر سه
شاخص تغییرات یکسانی را نسبت به تغییرات بارش در دورهی مورد مطالعه نشان میدهند .دلیل این روند یکسان،
وابستگی این شاخصها به پارامتر بارش می باشد در واقع به علت اینکه این شاخصها فقط تحت تأثیر بارش میباشد؛
لذا تغییرات بارش بر این شاخصها تأثیر میگذارد و در این میان فقط شدت آن متفاوت می باشد .همچنین تغییرات
زمانی و مکانی شاخصهای خشکسالی در دورهی مورد مطالعه ،از الگوی منظمی تبعیت نمی کند .این نتایج با نتایج
رضیئی و همکاران ( ،) 0296صالحوند و همکاران (  ) 0280و بروغنی و همکاران (  ) 0280که نشان میدهد شدت
خشکسالی در زمآنها و مکآنهای مختلف متغیّر است ،همخوانی دارد .نتایج همچنین نشان داد که شاخص
خشکسالی  SPIنسبت به شاخصهای  PNIو  ZSIعملکرد و دقت باالتری دارد .همچنین شاخصهای خشکسالی
 PNIو  ZSIدقت یکسانی در تعیین خشکسالی دارند؛ لذا برای مطالعات خشکسالی در استان خراسان رضوی،
شاخص  SPIبه دلیل دقت باالتر توصیه میشود .در این زمینه با تحقیقات ناصرزاده و احمدی (  ،) 0280انصافی مقدم
( ،) 0296کریمی و همکاران(  ،) 0281پیری و همکاران (  ) 0280و خرم بخت و همکاران (  ) 0282که در مطالعات خود،
شاخص  SPIرا به عنوان بهترین شاخص تعیین کردهاند ،تطابق دارد .همچنین با نتایج شکوهی (  ) 0280که شاخص
 SPIرا به عنوان بهترین شاخص تعیین نکردهاست همخوانی ندارد.
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