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 چکیده 

منطقه حوزه آبخیز قره سو اردبیل از نظر خشکسالی مورد بررسی قرار گرفت است. به منظور بررسی شدت و زمان وقوع پدیده در این پژوهش 

( استفاده شد. در این مطالعه با IDWو به منظور بررسی پهنه بندی خشکسالی، از روش میانیابی معکوس فاصله ) SPIخشکسالی از روش 

، اقدام به محاسبه شدت و زمان وقوع SPIایستگاه و با به کار گیری روش  3( در 1331تا  1331ساله داده های بارش)11استفاده از آمارهای 

و بعد باطبقه بندی شدت خشکسالی، تجزیه و تحیل ساالنه از خشکسالی ها به عمل آمد و در نهایت به خشکسالی در منطقه مورد بررسی شد 

با استفاده از روش  ArcGISساله، در محیط برنامه نرم افزاری  11دوره در طول  SPIمنظور تجزیه و تحیل شدت تغییرات مکانی شاخص 

نتایج این  ی پهنه بندی خشک ترین و پرآب ترین سال حوزه آبخیز مورد نظر شد.( اقدام به تهیه نقشه هاIDWمیانیابی معکوس فاصله )

مربوط به ایستگاه نیر و همچنین 1331-1331دترین خشکسالی در سال آبیان می دهندکه از نظر شدت خشکسالی ، شدیبررسی نش

 مربوط به ایستگاه کوزه تپراقی می باشد. 1331-1331در سال آبی شدیدترین ترسالی

 قره سوخشکسالی، حوزه آبخیز ،  (IDW)روش میانیابی معکوس فاصله، SPIپهنه بندی، شاخص: ه های کلیدیواژ

 مقدمه
ب می شود، دارای درجه شمالی که کمربند خشک جغرافیایی محسو 11تا  21عرض جغرافیایی کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در 

ید و در بعضی از سال ها از ترسالی و در برخی سال ها از نقاط کم باران جهان به حساب می آ ءب و هوای خشک است و جزآ

خشکسالی به عنوان یکی از پرهزینه ترین بالیای طبیعی به دلیل یک دوره ی خشک غیر عادی است  خشکسالی خسارت می بیند.

ی منطقه ایجاد گردد. خشکسالی وضعیتی از کمبود بارش که به اندازه کافی تداوم داشته، تا عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژیک

ست که در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد. خشکسالی شامل کشاورزی، هیدرولوژی، هواشناسی است که ا وافزایش دما

که  خشکسالی هواشناسی زمانی(.1331خشکسالی هواشناسی بیشتر از کشاورزی و هیدرولوژیکی می پیوندد)بروغنی و همکاران،

مقدار بارش طی دوره ی زمانی معین کمتر از مقدار متوسط آن باشد اتفاق می افتد و بسته به هدف این دوره می تواند ماه و یا 

سال در نظر گرفته شود. در اثر خشکسالی هیدرولوژیکی جریان آب های سطحی و سطح آب دریاچه ها و منابع آبی کاهش می 

نی پایین می افتد. خشکسالی کشاورزی در اثر کمبود آب طی یک دوره خاص از رشد یابد و سطح سفره ی آب های زیرزمی

زمانی و محصول یا کل دوره رشد آن اتفاق می افتد که باعث ایجاد تنش در گیاه و کاهش عملکرد محصول می شود)

 .(1331همکاران،
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ن با استفاده از روش آی و پهنه بندی شدت پژوهش های گوناگونی در داخل و خارج ایران در مورد کاربرد شاخص های خشکسال

با استفاده از شاخص های  1331های گوناگون درون یابی انجام شده است که به برخی اشاره می شود. یزدانی و همکاران در سال 

درصد از بارش میانگین, شاخص پراکندگی بارش و شاخص بارش معیار شده، خشکسالی های محدوده حوزه آبخیز زاینده رود  و 

شاخص  3ایستگاه باران سنجی بررسی کردند. آن ها ابتدا با استفاده از  31ساله و آمار بارش  32را در یک دوره نواحی مجاور آن 

یاد شده مقادیر خشکسالی را تعیین، سپس طبقه بندی خشکسالی را از لحاظ درصد منطقه ای تحت تاثیر انجام دادند. جهت درون 

ستفاده از تحلیل واریوگرامی که بهترین آنها شبه واریوگرام کروی بود، در مرحله ی یابی از روش های زمین آمار استفاده شد. با ا

بعد، با استفاده از نرم افزار یلویس و روش کریجینگ درون یابی صورت گرفت و نقشه های هم گسترده ی خشکسالی در هر سال 

(. 31هتری در حوزه آبخیز زاینده رود دارد) موغلی،تعیین گردید. نتایج این پژوهش نشان دادکه شاخص بارش معیار شده، کارایی ب

ال کینا و همکاران به بررسی خشکسالی و اثرات منفی اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و محیطی آن در کشور اردن پرداخته اند. آن 

گذشته خشکسالی سال  31استفاده کرده اند. نتایج حاکی از آن است که در  SPI  ،DPI  ،RAIشاخص  3ها برای کمی سازی از 

با فراوانی غیر یکنواختی در حال تکرار می باشد. مقدار، مدت و همچنین پهنه بندی آن از سطح نرمال به سطح بسیار شدید 

 (.31خصوصا در دهه گذشته تغییر یافته است) زمانی و همکاران،

 مواد و روش ها

بوده که با مجموعه آبی خود، متعلق به حوضه منطقه ای  آبخیز قره سو در زیر مجموعه حوزه آبخیز ارس:  منطقه مورد مطالعه

در شهرستان اردبیل  کیلومتر می باشد. 311کیلومتر مربع و محیط  1113این حوضه دارای مساحت شماره یک ایران می باشد.

عرض  ᵒ33 22′ 12″تا  ᵒ33 11′ 33″طول شرقی و  ᵒ13 12′ 11″تا  ᵒ47 11′ 23″مرکز آبخیز قره سو با مختصات جغرافیایی

رشته کوه های  شمالی واقع شده است. محدوده طبیعی حوزه از طرف شمال به شهرستان گرمی و دشت مغان، از طرف شرق به

به رشته کوه های بزگوش و از غرب به رشته کوه های مرتفع سبالن محدود می شود. قسمت های مرکزی  تالش، از سمت جنوب

حوزه از واحدهای اراضی دشت های دامنه ای تشکیل شده است که عمده فعالیت های کشاورزی استان اردبیل در این قسمت 

 .متمرکز می باشند

 

 
 : موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز قره سو 1شکل
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 ( SPIشاخص بارش استاندارد ) 
توسط مک کی و همکارانش ارائه شد. این شاخص براساس تفاوت بارش از میانگین برای یک  1331در سال SPIشاخص استاندارد 

ین شاخص عنصر مقیاس زمانی مشخص و سپس تقسیم آن  بر انحراف معیار به دست می آید و تنها فاکتور موثر در محاسبه ا

اختصاص ارزش عددی به بارندگی است که بتوان نواحی با آب و هوای کامال متفاوت را SPI( هدف 31باشد. )هاشمی،بارندگی می 

انعطاف  SPIبرای کمی کردن کمبود بارش در مقیاس های زمانی گوناگون طراحی شده است. مشخصه اصلی SPIمقایسه کرد. 

های  ترده هستند. بنابراین تشخیص و پایش آن ها با انواع مقیاسپذیری در اندازه گیری خشکسالی ها از لحاظ مدت بسیار گس

نشان دهنده بارندگی SPI, مقادیر مثبتSPI( طبق جدول طبقه بندی مقادیر شاخص خشکسالی 31زمانی  مهم است. )آسیائی

به طور  SPIد که بیش از بارش متوسط و مقادیر منفی آن, معنای عکس را دارد. طیق این روش خشکسالی زمانی اتفاق می افت

مثبت می گردد. برای محاسبه این شاخص از رابطه  SPIویا کمتر برسد و هنگامی پایان می یابد که   -1مستمر منفی و به مقدار 

 زیر استفاده می شود. 

 (1) 
SPI =

    

 
 

 .(31بروغنی،سال ها می باشد)انحراف معیار کل  δمیانگین بارندگی گل سال ها،  Pمیانگین بارندگی هرسال،  Piکه در آن: 
 

 SPI: طبقه بندی مقادیر شاخص خشکسالی1جدول 

 SPI وضعیت

 2بزرگتر یا مساوی با  فرا مرطوب

 1,33تا  1,1 بسیار مرطوب

 1,13تا  1 نسبتا مرطوب

 1,33تا  -1,33 نزدیک نرمال

 -1,13تا  -1 نسبتاخشک

 -1,33تا  -1,1 بسیار خشک

 -2کوچک یا مساوی  فراخشک

 
تهیه گردید سپس ایستگاه های که دارای  ایستگاه های موجود در داخل حوزه آبخیز قره سو از داده های بارش ابتدا در این پژوهش

( بودند، انتخاب شدند.  1331تا  1331ساله ) 11گاه هایی که دارای آمار مشترک آمار ناقص بودند کنار گذشته شدند و ایست

شد و سال هایی که فاقد آمار بودند با استفاده از روش نسبت نرمال بازسازی   Excelد نرمافزار آماربارش این هشت ایستگاه وار

جهت پهنه و ( 2) جدولمحاسبه شد  (1با استفاده از رابطه ) SPIشاخص خشکسالی  ،. با استفاده از داده های میانگین بارششدند

. الزم به استفاده گردید IDWاز روش  را  داشته،بر اساس سالی که بیشترین مقدار بارش و کمترین مقدار بارش بندی خشکسالی 

 ذکر است که به دلیل کوهستانی بودن حوزه مورد مطالعه، روش میانیابی کریجینگ، روش مناسبی برای پهنه بندی نمی باشد.

 

 نتایج
نشان می دهد که کمترین بارش مربوط به ایستگاه  بارش ایستگاه ها در طول دوره آماری مورد مطالعه  و بیشینه بررسی کمینه

(؛ بیشترین بارش مربوط به ایستگاه نیر با میانگین 1نمودارمی باشد)  1331میلیمتر در سال  1,13اردبیل با میانگین ساالنه بارش 
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به عنوان  1331که پهنه بندی خشکسالی برای سال  نتایج حاکی از آن است .(1و  3میلیمتر می باشد) جدول 11,32ساالنه بارش 

 (.3صورت گرفت) شکل  IDWبه عنوان سال تر، با استفاده از روش  1331نماینده سال خشک و سال 

 

 
 : تغییرات میانگین بارش در دوره مورد مطالعه 1 نمودار

 در ایستگاه ها SPI: مقادیر بیشینه شاخص  2جدول 
 سال وقوع SPI ایستگاه

 1385-1384 2.54- اردبیل

 1375-1374 1.69- گیالنده

 1371-1370 1.73- کوزه توپراقی

 1380-1379 1.43- الی

 1378-1377 1.45- نمین

 1377-1376 2.77- نیر

 1375-1374 1.47- پل الماس

 1371-1370 2.14- سامیان
 

 : مقادیر کمینه بارش ایستگاه ها 3جدول
 SPI سال وقوع کمینه بارش ایستگاه

 فراخشک 1331 1,13 اردبیل

 فراخشک 1331 11,11 گیالنده

 فراخشک 1331 3,23 کوزه توپراقی

 فراخشک 1333 21,21 الی

 فراخشک 1333 21,12 نمین

 فراخشک 1331 1,31 نیر

 فراخشک 1331 13,33 پل الماس

 فراخشک 1331 1,13 سامیان

 

 

 بیشینه بارش ایستگاه ها: مقادیر  4جدول
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 1331و  1334. نقشه های پهنه بندی سال های 3شکل

نشان می دهند که در سال مرطوب بیشترین درصد حوضه را نقاط نسبتا مرطوب تشکیل داده و  (3نقشه های پهنه بندی )شکل 

تشکیل می  نقاط فرامرطوب در قسمت جنوب شرقی حوضه قرار دارد و درسال خشک بیشترین درصد حوضه را نقاط نزدیک نرمال

طبق بررسی های انجام شده، حوزه آبخیز قره  ، و نقاط فراخشک فقط درصد کمی از مرکز حوضه را پوشش می دهد. بنابرایندهد

 سو در سال های خشک وضعیت بسیار بحرانی نداشته است.

 

 SPI سالوقوع بیشینه بارش ایستگاه

 فرامرطوب 1373 26.39 اردبیل

 فرامرطوب 1331 21,11 گیالنده

 فرامرطوب 1331 31,31 کوزه توپراقی

 فرامرطوب 1333 11,13 الی

 فرامرطوب 1331 31,12 نمین

 فرا مرطوب 1331 11,32 نیر

 فرامرطوب 1331 23,13 پل الماس

 فرامرطوب 1331 23,13 سامیان
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 SPIبیشترین مقدار   ایستگاه دارای : نمودار 4نمودار

 

 و نتیجه گیری بحث 
دارای واکنش حوزه آبخیز قره سو به دلیل داشتن مساحت باال جزء حوضه های بزرگ و باز هیدرولوژیک محسوب می شود  و 

بخش مرکزی حوضه دارای کمترین بارش بوده  ArcGIS و با توجه به نقشه های تهیه شده در محیط هیدرولوژیک کند می باشد.

شده است که می تواند به علت فعالیت های کشاورزی در این ناحیه باشد.  برای مقابله با ین ناحیه در ا که منجر به خشکسالی 

 . توصیه می شود یا روش آبیاری مناسب گونه های زراعی با نیاز آبی کم خشکی در این ناحیه  کشت

 منابع
پهنه بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی در استان خراسان رضوی، مطالعات . 1331بروغنی، م؛ مرادی، ح. ر؛ زنگنه اسدی، م.ع.   _1

 31ص جغرافیایی مناطق خشک، دوره پنجم، شماره نوزدهم، 

 . کاربرد زمین آمار در پهنه بندی شدت های خشکسالی1331آخوندعلی، ع. م ؛ سلیمانی. ک؛ انصاری، ف ؛ اله بخشیان، ب. زمانی. ر؛  _2
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