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 یآب هاا یادرولوژیباا ه یهواشناسا یارتباط خشکساال یپژوهش بررس یناز اهدف هدف: 

 .باشد دهگالنمی–در دشت قروه  یسطح
 یمختلفا یهاآن از شااخ  یشو پاا یابیارز یدهپد ینا یکم یانب یبراشناسی پژوهش:روش

 یساالشده شامل شاخ  خشکبه کار گرفته یقتحق ینکه در ا ییها. شاخ شودیاستفاده م

 یهاامنظاور از داده ینا ی. براباشدیمSDIیدرولوژیه یسالو شاخ  خشکSPIیهواشناس

در حوضاه دشات  یدرومتریه یستگاها ۴ یماهانه بیو د یهواشناس یستگاها ۶ یبارش ساالنه

و  SPIیهاساله موردمطالعه قارار گرفات. شااخ  2۴ یآمار یدهگالن، در طول دوره -قروه 

SDI افزارماهه با استفاده از نرم 12و1،۳،۶،۹ یزمان هایدر بازهDrinC ینمحاسبه شد همچنا 

شاد. روناد  یمو ترس یهته GISافزار ط نرمیدر مح یابیبا استفاده از درون یبندپهنه یهانقشه

سن در  یبمن کندال و ش یکبا استفاده از روش ناپارامتر یو دب یبارندگ یهاداده یزمان یسر

 ینبا یهمبساتگ یرابطاه یمنظور بررسابه ینشد.  همچن یهته XLSTATافزار  نرم یطمح

 یزانشد و سپس م دهاستفا SPSSافزار نرم یطدر مح یرسوناز مدل پ یسالخشک یهاشاخ 

 .قرار گرفت وتحلیلیهمورد تجز یناناطم %۹۹و  %۹۵ دارییدر سطح معن هاآنیهمبستگ
قاروه باا  هاییساتگاهدر ا ۲۰۰۷و ۲۰۰٦یهادر ساال یهواشناس یسالخشک یدترینشد :هایافته

داده رخ -١٫٨۷، همادان  -۲٫۲۲، روانسار  -۲٫۵٣، کرمانشاه  -۲، سنندج  -١٫٨٣یجار، ب -۲٫١٣

حسان خاان و سا    یدرولوژیه هاییستگاهبر ا یهواشناس یسالاثرات خشک یشتریناست و ب

 دلبران داشته است .

وجاود  یممستق یرابطه SPI  SDIیسالدو شاخص خشک یننشان داد که  ب یجنتا گیری:نتیجه

ماهه باار سااه یربااا تاا خ یهواشناساا یسااال.  خشکباشاادیم داریمعناا ٩٩داشااته و در سااط   

 یرتا خ یانا یناناطم  ٩٩و در سط   باشدیم یرگذارت ث یسطح یهاآب یدرولوژیه یسالخشک

 .است داریمعن یزمان

، SPIشااخص  ی،ساطح یهااآب یادرولوژییی،ه یسالخشک ی،هواشناس یسالخشکهای کلیدی:واژه

 ندهگال–، دشت قروه SDIشاخص 
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 مقدمه و هدف -1

 
 مساله: یانمقدمه وب -۱-۱

شده است و درواقع بخش شناخته یطیمح هاییدهاز پد یییعنوان به یسالشکخ

 هاییژگیاز و یسالخشک ین( و همچن۲۰۰۰،  1است )شارما یمیاقل ییراتاز تغ ناپذیرییجدا

(. ١٣٩١ یجانی،وعل یانی)کاو یفتداتفاق ب تواندیم ییوهواآب یمو در هر رژ یستمنطقه ن یدائم

و فرا خشک است.  خشکیمهو ن یابانیخشک ب یماقل یدارا یرانا وراز مساحت کش  ٨۵حدود

را به همراه  ینامطلوب یامدهایرخ دهد و پ یو ممین است در هر محل یعاد یستامر یسالخشک

به محل  یآن از محل یشدت، مدت و بزرگ یلاز قب یسالو اثرات خشک هایژگیداشته باشد. و

منابع آب  یبر رو یخشک اثرات کمبود بارندگمهیمتفاوت است. در مناطق خشک و ن یگرد

منابع آب  یتمحدود یدارا یعیطور طبکه به یدر مناطق دیگریانببه شودیسرعت آشیار مبه

به بحران  توانیم یرا به دنبال داشته و حت یشتریب یمنف یراتت ث یسالهستند، بروز خشک

ت مطرح کرد خسارت و اثرا توانیم الیسکه در ارتباط با خشک یتشود. نیته حائز اهم یمنته

 یاز خسارات ناش یشترب تواندیم یسالخشک یامدصورت که خسارت و پ یناز آن است به ا یناش

 یدارا یسالخشک ینو طوفان باشد بنابرا لرزهینزم یل،مانند س یعیطب یبالها یراز سا

زاده،  یزاده و حجاز وی)ج کندیم یمستثن یعیطب یبالها یراست که آن را از سا یاتیخصوص

١٣٨٩.) 

 یکمبود آب، نابود یجهآب و درنت یزانباعث عدم توازن در م تواندیم هایسالخشک ینا

اتفاق  ین. اشودیو خاک مرطوب م یسطح یهاآب، کاهش عمق آب یانکم شدن جر یاهان،گ

 یشترب یناز حد معمول در مدت مع یاهانآب از گ یرو تبخ یسطح یرکه تبخ دهدیرخ م یزمان

 .است یادن یکشاورزان در همه جا یبرا یزیییمعضل ف ترینیجد یسالشود. خشک

افت سط  تراز  یاکاهش رطوبت خاک،  ی،همچون کمبود بارندگ یاز عوامل یناش سالیخشک

(. ۲۰۰٣وهمیاران،  2عوامل است )لوکاس یناز ا یبیترک یا یرزمینیو ز یمنابع آب سطح

مانند  ییوهوابلندمدت آب یها ییردر متغ ییربا تغ یمصورت مستقبه تواندیم ییوهواآب ییراتتغ

رابطه  ین(. در هم۲۰١۲،  3را مت ثر کند )کومار یمنابع آب سطح یروتعرقتبخ ا،هو یبارش، دما

شبیه  یقاز طر یرزمینیو ز یسطح یهاآب ازحدیشمیرر توأم با برداشت ب هاییسالخشک

آب کشور را به سط  بحران  یتوضع یق،عم یهاو چاه یدرولیییه هاییرساختاز ز یبزرگ
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 ٣   کلیات پژوهش                                                                                                                     

 

ها، کاهش ها، تاالبرودخانه ها،یاچهخشک شد در یتوضع ینا یهاکرده است. از نشانه یکنزد

و  زایییابانخاک، ب یشآب، فرسا یفیتک یبتخر ین،فرونشست زم یرزمینی،ز یهاسط  آب

 یرابتدا ذخا تدافیاتفاق م یهواشناس یسالخشک کهیاست. هنگام یشترب یگردوغبار یهاطوفان

اگرچه اکثر  یابدیآبخوان کاهش م بید یستاس   سط  ا یابدیکاهش م یرزمینیآب ز

نسبت به  یدرولوژیییه هاییسالاما خشک گیرندیسرچشمه م یاز کمبود بارندگ هایسالخشک

(. بر ١٣٨٦ ی،)فتاح دهدیرخ م یزمان یرمعموالً با ت خ یو کشاورز یهواشناس هاییسالخشک

 یندر جهت کاهش ا ینیزمیرز یسطح یهابر منابع آب ی صح یریتبا مد توانیاساس م ینهم

 (.١٣٩۵گر، برداشت )نوحه یها گام مؤثرخسارت

پهناور است که آب  یکشاورز یاراض یدهگالن در استان کردستان، دارا-دشت قروه 

 ینیه. با توجه به اشودیم ینت م یسطح یهاروان آب یا ییجو هاییزشر یلهوسآن به یازموردن

 یسطح یکه به خشک شدن و کاهش دب دادهیرو یدیشد هاییسالمنطقه خشک یندر ا

 کنندهینمنابع ت م یآبو کم یرزمینیوچم شور وافت سط  آب ز ورمنطقه ازجمله تل یهارودخانه

 ینطقهمنابع آب در م یریتمد یت(. با توجه به اهم١٣٩۵ ی،آب منطقه منجر شده است )مفاخر

بر  یهواشناس یسالخشک یررابطه وتاث یلزوم مطالعه و بررس ی،سالخشک یطموردمطالعه در شرا

 .باشدیم یضرور یآب سطح

با  یهواشناس یسالارتباط خشک یبه بررس یقتحق ینمسئله، در ا ینا یتبا توجه به اهم لذا

 شده است.دهگالن پرداخته -در دشت قروه  یسطح یهاآب یدرولوژیه

  سؤال پژوهش: -٢-۱

 تا ثیر یساطح یهااآب یدرولوژیه یبر رو یبا چه فواصل زمان یهواشناس هاییسالخشک -

 گذارد؟یم
 پژوهش: یهفرض -٣-۱

 شده است:درنظرگرفته یرز ییهپژوهش فرض ینا برای

 یساطح یهااآب یماهاه بار رو ٣تا  ١یزمان یربا ت خ یهواشناس یسالخشک رسدینظر م به

 .گذاردیم ت ثیردهگالن  -دشت قروه 
 هدف پژوهش: -٤-۱

 یساطح یهااآب یادرولوژیباا ه یهواشناس یسالارتباط خشک یپژوهش بررس یناز ا هدف

 .باشدیدهگالن م -دشت قروه 



 قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

 
 :شناسییماقل -۱-٢

و از کلماه یوناانی  شاودیوهوا گفته ماقلیم یک واژه عربی است که در زبان فارسی به آن آب

معتقاد  هایونانیشده است که به معنی میل که منظور میل خورشید است اقتباس Klimaکلیما 

ایی به متفاوت با ج یبودند که وقتی میل یا زاویه تابش خورشید کم باشد هوا سردتر شده و اقلیم

دنیاا از هماین  یهاادر آن میل خورشید زیاد است. ظاهراً واژه اقلیم در اکثر زبان کهآیدمیدوجو

بر اساس هماین توجیهاات اقلیمای تناوع گیاهاان و جاانوران و  هایونانیشده است. ریشه گرفته

وهوای کره زماین را باه ساه ناوع و آب دانستندیاز میل خورشید م یریافتهنژادهای انسانی را ت ث

کننده مشاخص هااییتحالات متوساط کم یطورکل. باهکردندیم یبندسرد و معتدل رتبه م،گر

. نامندیوهوای آن منطقه م، اقلیم یا آبهاآنوضع هوای یک منطقه را بدون توجه به لحظه وقوع 

توسط هوا را در یک نقطاه دلخاواه هواشناسی است و حالت م هاییدهت ثیر توأم پد ییجهاقلیم نت

لحظاه زماانی را  شاودیوهوای یک منطقه صحبت م. بنابراین وقتی در مورد آبدهدیبه دست م

داشته و تنها به پارامترهاای هواشناسای محادود  یتر. البته اقلیم معنای گستردهشودیمطرح نم

گیارد  اماا  ینگی را دربرمو فره محیطییستبلیه مجموعه عوامل فیزییی، شیمیایی، ز شود،ینم

و ت ثیر  کنیمیما خود را به همان عوامل هواشناسی محدود م کندیفرق م یتدر هیدرولوژی وضع

 (.١٣٨٨ یزاده،)عل گیریمیسایر عوامل را در نظر نم

 
 :یماقل ییرتغ -٢-٢

وهاوا در یاک دوره طاوالنی آماری برای متوسط وضع آب داریتغییرات معن یعنیاقلیم،  تغییر

وهاوایی، در متوسط دما، بارنادگی، الگوهاای آب تواندی)چند دهه و بیشتر( است. این تغییرات م

 ایان(. ١٣۷٩ یلی،تر یا سردتر شود )خلگرم تواندیباد، تابش و پارامترهای مشابه آن باشد. اقلیم م

طبیعای )نوساانات درازمادت  هااییتمین اسات ناشای از فعالتغییر جهانی )تغییرات اقلیمی( م

بشار( بار روی اقلایم  هااییتفعال مدتیانمدت و مطبیعی( یا غیرطبیعی )نتیجه تغییرات کوتاه



 

 

 (. ١٩٩١ ،5یبسامو ر ۲۰۰٤،  4هیدرولوژییی باشد )شافر یجهانی و چرخه

خورشاید در اتمسافر  عامل برای گرم شدن تدریجی هوا حب  شدن انارژی تابشای ینترمهم

 تاوانیرا م یات ثیر مستقیم افزایش گازهای گلخانه ینترمهماست.  یاگازهای گلخانه ییلهوسبه

توأم با افزایش درجه حرارت دانست که اثار  هاییسالهیدرولوژییی و خشک هاییوقوع ناهنجار

به تغییر شیل نزوالت جوی، تغییر زمان وقاوع و  توانیم یامدهاپ یگراست. از د آورزیانآن بسیار 

ناگهانی نام برد. مت سافانه افازایش دماا در ساط  کاره زماین  هاییالبها و وقوع سشدت بارش

جغرافیاایی میاانی و  یهااافزایش دما در عرض شودیم بینییشبلیه پ یستصورت یینواخت نبه

عنوان کشاوری بر باشد. لذا آنچاه بارای ماا باهدو برا یادر مقایسه با نواحی حاره مینباالی کره ز

که در منطقه اقلیمی و جغرافیایی خاصی از کره زمین واقاع باوده و مسائله  خشکیمهخشک و ن

آب در رأس مشیالت توسعه قرار دارد، حائز اهمیت است پیامدهای ناشی از گرم شدن هوا و توأم 

(. ١٣٨٨ یازاده،بر مصاارف آب اسات )عل هاآنو نقش  هایسالو خشک هایالبس وعشدن آن با وق

از  ینگرانی ناش یشترینو ب دهدیفرایندها در بیوسفررا تحت ت ثیر قرارم یهمه یماقل ییرتقریباً تغ

مشااهداتی و  یهاا(. داده١٣٩٣)اطارج،  باشادیم یبر محیط و مناابع آبا یدهپد ینا یرگذاریت ث

ناابع آب شایرین )مناابع آب سااطحی و باودن م پذیریباقلیمای آسا هاایبینییشبسایاری از پ

قرارگرفته و س   قسمت  ت ثیرزیرزمینی( را ثابت کرده و دارا بودن این پتانسیل که شدیداً تحت 

تغییار جهاانی  یطورکل(. به6،۲۰۰٨ی بزرگی از جامعه و اکوسیستم را تحت ت ثیر قرار دهند )بات

 یهااتغییار جهاانی بار آب ی. اثرات بالقوهگذاردیبر منابع آب جهان ت ثیر م اختهناشن یهااز راه

)تغییار و تغییرپاذیری  شادهیزیرطرح اییاهسطحی، مخصوصااً رونادها و الگوهاای اقلیمای ناح

 یهااچگونگی واکانش آب یاقلیمی( و موردمطالعه قرارگرفته شد  اما شناخت و آگاهی ما درباره

 وز کم است.انسانی، هن هاییتزیرسطحی به تغییر اقلیم ناشی از فعال

 
 آن: یمو مفاه یسالخشک یفتعر -٣-٢

هماراه اسات.  یادیز یو جان یهای مالاست که با خسارت یعیاز بالیای طب ییی سالی،خشک

کاه  یمختلفا یرهاایمتغ یلوجود دارد. به دل ییبارش و دما یمدر هر رژ یدهپد ینامیان رخداد ا

از  یقابال قباول یفایتعر تاوانیدخالات دارد، نم یساالدر خشک یرمساتقیمو غ یمطور مساتقبه

 یمختلا  دارای معاان یهانازد افاراد باا تخصاص یساالهمه ارائه کرد. خشک یبرا یسالخشک

و کشااورزی  یادرولوژیییه ی،هواشناسا یساالباه رخاداد خشک یبوده و در منابع علم یمتفاوت

 (.١٣٩۲شده است )فرج زاده اشاره

                                                                                                                               
4-Shafer 
5-Riebsame 
6-Bates 
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که باا  گرددیهر منطقه محسوب م یمدر اقل یو بازگشت یموقت یعی،طب یاعارضه سالیخشک

رطوبات  یارنظ ییپارامترهاا تاوانیآغازشده و بسته به طول مدت و شادت آن م یکمبود بارندگ

 تا ثیررا تحات  یساتمیو اکو س یانسان هاییتو فعال یسطح یرز و یسطح یهاخاک، حجم آب

 یهابه بخش رسانییبآس یزانشدت، مدت و م ی،به لحاظ گستردگ سالیخشک یدهقرار دهد. پد

 ،7ینگوسا یشارا)م کنادیوارد م یبخاش کشااورز یژهوجواماع باه یو اجتماع یمختل  اقتصاد

۲۰١۰.) 

 یهاااو افاات آب یآب سااطح یاانموجااب کااهش رطوباات خاااک، جر تواناادیم ساالیخشک

هماه  یرنادهدربرگ جامع که یمسائل مذکور موجب شده است تا تعریف یطورکلشود. به یرزمینیز

 یرهاایتوجه به متغ یزانبر اساس تخصص خود یا م ینجوانب این پدیده باشد، ارائه نشود. محقق

کشااورزی مانناد رطوبات خااک و  یرهاایو... یاا متغ یرطوبت نساب ا،مانند بارش، دم یوهوایآب

و یاا  ینیو زیرزم یمانند جریان سطح یدرولوژیه یرهایو یا متغ یاهیگ یهاگونه یقشرایط تطب

 یمسائله را بررسا یرهاااز ایان متغ یبایاقتصادی مانند محصوالت کشاورزی و یاا ترک یرهایمتغ

 گارددیاساتفاده م یساالکه در تعری  خشک یپارامترهای ینترو مهم ینتراز عمده یاند. ییکرده

د کمتار از حا یبارشا یازانباه م یرا در یک دوره زماان یسال. بر این اساس خشکباشدیبارش م

 (.١٩٨۷،  8یو فرانزیت یتسی)ل کنندیمعمول همان منطقه تعری  م

شاده اسات او معتقاد اسات ارائه یساالتعریا  از خشک ١۵۰شاده کاه بایش از بارن، نقل از

شامل یک دوره پیوسته و پایدار است که در این دوره مقدار آب موجود در منابع آبی  یسالخشک

و معتقااد اساات کااه  شااودیو دچااار کمبااود م یاباادیکاااهش م یامالحظااهمنطقااه بااه حااد قابل

 (.١٩٨۵،  9حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است )بارن یسالخشک

 
 یسالبا خشک یتفاوت خشك -٤-٢

 یبارش در حد الزم بارا یتکفامنطقه است که عدم یک ییوهواآب یدائم یژگیو سالیخشک

 یرمنتظارهعباارت اسات از کااهش غ یساالخشک کهیدرحال باشد،یدر آن منطقه م یاترشد ح

اسات کاه  یکاهش به حاد ینا یزان. میستکه لزوماً خشک ن یادر منطقه ینمع یبارش در مدت

 (.١٣٩١ یجانی،وعل یانی)کاو کندیرو مرا با اختالل روبه طقهرشد را در من یروند عاد

یک اختالل موقتی است و با خشیی تفاوت دارد، چراکه خشیی صرفاً محدود باه  سالیخشک

و حالتی دائمی از اقلیم است. این پدیده جزء بالیای طبیعی نامحساوس  یزمناطقی با بارندگی ناچ

 شده است اما در کل حاصل کمبود بارش در برای این پدیده ارائه یاست. اگرچه تعاری  مختلف

                                                                                                                               
7-Mishra and Singh 
8-Listy and Franzity 
9-Baren 



 

 

یا بیشتر است. این کمبود منجر به نقصاان آب بارای  فصلیکزمانی، معموالً ممتد  هطی یک دور

 .شودیم محیطییستها و یا یک بخش زگروه ها،یتبرخی فعال

یاک  یو دائما یذاتا یویژگ یو درواقع خشی باشدیکمبود رطوبت م یخشی یویژگ ترینمهم

و در هار رژیام آب و  ساتییاک منطقاه ن یدائما یویژگ یسالخشک یگردعبارتمنطقه است. به

 (.١٣٨۵ یایی،اتفاق افتد )آس تواندیم یزمناطق مرطوب ن یحت یهوای

 
 :یسالخشک یو زمان ییفضا هایژگیو -٥-٢

در  یاازهستند که موردن یسالخشک یشامل تداوم، شدت و بزرگ یسالمهم خشک پارامترهای

تاداوم و  یساالخشک یو اساسا یاهاول یژگای. دو وباشندیم یطیمح هاییزیرو برنامه هایطراح

که به  یاند. پارامتر بعدوابسته یبه مقادیر پارامتر موردبررس یماًاست که مستق یسالشدت خشک

در  هایسالخشک یفراوان یلاست. تحل یسالخشک یوابسته است بزرگ یسالتداوم و شدت خشک

ممیان اسات توزیاع  هایژگیکه هریک از و یلدل یناست به ا یچیدهپ یقالب تداوم، شدت و بزرگ

 (.١٩٨۰،  10خاص خود را داشته باشد )دراکوب یاحتماالت

را به شرح زیار  یسالخشک هاییژگی( و١٣٨٤کشور ) یزداریحفاظت خاک و آبخ پژوهشیده

 :کندیم یانب
 یسالآغاز و خاتمه خشک -۱-٥-٢

باه  یسالآغاز خشک یزمان یینمشیل است. تع یاربس یسالآغاز و پایان خشک یزمان تشخیص

 یاداست که این زمان با پایان آخارین باارش مف یتعری  شاخص مورداستفاده وابسته است. بدیه

رطوبات خااک طاول بیشاد. وقاوع  یارهبلیه امیان دارد تا زمان تماام شادن ذخ شود،یآغاز نم

 انتاویدر کل م یول بخشد،یم یخاص یچیدگیپ ی،سالهای هرچند کم در زمان آغاز خشکبارش

 یساالخااک )خشک یطچاه در محا یرطوبت یرهاست که ذخ یزمان ی،سالگفت زمان آغاز خشک

باشااد. پایااان  یده( بااه اتمااام رساایاادرولوژیه یسااال)خشک یکشاااورزی( و چااه در مخااازن آباا

کاه باارش رطوبات  یکشااورزی، زماان امارتر اسات. در نسبت به آغاز آن محساوس یسالخشک

که جریان رودخاناه مجادداً برقارار  یاست. زمان یسالپایان خشک نماید، ینخاک را ت م یازموردن

در نظار گرفتاه  یادرولوژی،ه یساالشوند زمان پایان خشک یهمجدداً تغذ ینشود و مخازن زیرزم

 (.١٣٩۰و همیاران،  ی)عبدالله شودیم

 
 :یسالتداوم خشک -٢-٥-٢

کمتار از یاک  یوساتهطور پعبارت از دورهای است که مقدار آب در آن باه یسالخشک تداوم

                                                                                                                               
10-Dracup 
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 یدهنسبت باه آن سانج یراست که مقدار یک متغ یاریمبنا معباشد. آستانه یا سط  ینآستانه مع

موردمطالعاه باشاد. دوره  یساری زماان یانهدرازمدت و یا م یانگینم تواندی. این آستانه مشودیم

 یساالخشک یاساس هاییژگیخوانده و از و یسالخشک یانن آغاز تا پاکه زما سالیشکتداوم خ

از روز، ماه تا ساال متفااوت  تواندیم یسالدوره تداوم یک خشک یزمان یاس. مقشودیمحسوب م

ذخاایر آب منطقاه، تحات خطار  یازانشاود، م تریطاوالن یساالباشد. هرقدر دوره تداوم خشک

زاده  یکند )جاو یشترداده را برخ یسالشدت خشک تواندیم یلدل همینهستند و به  ترییجد

 (.١٣٨٩زاده،  یو حجاز

 
 :یسالخشک یشدت و بزرگ -٣-٥-٢

نسابت باه آساتانه،  یساال)مثالً ماهانه( از یک دوره خشک یکمبود آب در هر گام زمان میزان

یااک دوره  درپااییپ یهاااها در گامشاادت یاانو مجمااوع ا شااودیگفتااه م یسااالشاادت خشک

عباارت از  یساال. شادیدترین خشکشاودیشاناخته م یسالخشک یبا عنوان بزرگ ی،سالخشک

مجموع کمبود نسبت باه آساتانه را داشاته  ینتربوده و بزرگ تداوم ینترکه دارای بزرگ یادوره

کمتار باشاد، باه هماان انادازه  یانگینم یزاننسبت به م یکمبود بارندگ یزانباشد. به هراندازه م

در یاک  یساال. عالوه بر ایان، اساتمرار حالات خشکشودیم یدهد یشترب یسالخشک ت ثیریزانم

تنهاا  یساالکاه خشک یدر شرایط یمنطقه است، یعن هماندر  یسالشدت خشک یانگرمنطقه ب

برای یک ماه استمرار داشته باشد احتمال دارد بارش ماه بعد کمبود ماه مزباور را جباران نمایاد، 

مراتب درشادت کمباود داشاته باشاد، باه یعایخود نسبت باه شارایط طب یزی ناگر ماه بعد یول

بایاد بار مبناای یاک آساتانه  یسالخشک یدهمؤثر خواهد بود. پد یسالبه حالت خشک یدنبخش

مشاخص کارد.  یاتبر اسااس ناوع فعال توانیشود. این آستانه را م یدهو سنج یریگاندازه ینمع

و  یساالیریت کمبود منابع آب جهت مقابله با بحران خشکمد یستمس یبنابراین در هنگام طراح

 کننادیمناابع آب مشاخص م مادیرتوسعه طرح و یاا  یتکمبود آب، آستانه را بر اساس نوع فعال

 (.۲۰۰۰)شارما، 

 
 :یسالخشک یفراوان -٤-٥-٢

طور متوسط چند به ینمع یدوره زمان یکاست که در  ینا یسالوقوع خشک یاز فراوان منظور

بازگشات را  یواژه دوره تاوانیمشابه باا آن رخ دهاد. م یسالانتظار داشت که خشک توانیبار م

 یسالوقوع دو خشک یناست که ب ییهاوقوع کرد و آن متوسط تعداد سال یفراوان یواژ یگزینجا

 (.١٣٩۵ یر،زنگ یانمشابه وجود دارد )صفر

کاه  باشدیم یسالخشک ییک منطقه فراوان یسالخشک یموردمطالعه در بررس هاییژگیو از

( محاسبه شود. با توجاه ی)برای مثال ساالنه، ماهانه و فصل یمختل  زمان هاییاسدر مق تواندیم



 

 

 هاایاساز ایان مق یبرای یی تواندیم یسالخشک هاییفراوان یهای مختل ، بررسبه وجود شدت

 کاربرد داشته باشد. یسالمختل  خشک یهادر شدت یتوزیع فراوان . محاسبهگیردصورت 

 
 :یسالخشک یاوسعت منطقه -٥-٥-٢

اتفاق افتد اما شدت و دوره داوم  یلومتربا وسعت چند صد ک یادر منطقه تواندیم سالیخشک

 یهدر ناح افتدیکه در مناطق خشک اتفاق م یاقاره یسالآن در کل منطقه ییسان نباشد. خشک

)ساازمان  کنادیم یاداگساترش پ کناد،یرا احاطه م یلومترمربعکه صدها بلیه هزاران ک یعیوس

 (.11کشور  یهواشناس

 
 :هایسالانواع خشک -٦-٢

 :یهواشناس یسالخشک -۱-٦-٢

صورت کاهش میزان بارندگی در یک میان برای دورهاای به توانیرا م یهواشناس سالیخشک

 شاودیاز باارش اساتفاده م یساالناوع خشک ینا یطورمعمول برای بررساز زمان، تعری  کرد به

 هایساالهواشناسی اولین ناوع از اناواع خشک یسال(. بنابراین، خشک١٣٨۷ یگارودی،س یقی)خل

از زماان، نسابت باه شارایط  ییهاگی در طی دورهکمبود یا کاهش میزان بارند یلاست که به دل

از دیاادگاه  یسااال(. تعریاا  خشک١٩٦۷،  12یااویجی ) پیونااددیمیااانگین درازماادت بااه وقااوع م

مختل  متفاوت اسات. باه هماین دلیال، از ایان  یهاهواشناسی، درکشورهای مختل  و در زمان

که در قسمتی از جهاان متاداول اسات کاه بارای  سالیخشکدیدگاه به کار بردن یک تعری  از 

 کشور(. یدیگر جاها مناسب نیست )سازمان هواشناس

 
 :یکشاورز یسالخشک -٢-٦-٢

برای دورهای با کاهش رطوبت خاک و در ادامه کاهش محصول، تعری   یکشاورز سالیخشک

درولوژییی هواشناسی و هیا هاییسال. کاهش رطوبت خاک به چندین عامل که بر خشکشودیم

هستند و همچنین اختالفات بین تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل وابسته است. بنابراین،  یرگذارت ث

و باه خساارت در  یایدب تریینزمانی که رطوبت خاک از نیاز واقعی محصول پا اورزیاز دیدگاه کش

ن، اتفااق افتااده اسات. چاون در محاسابه نیااز آبای گیاهاا یساالمحصول منجار شاود، خشک

از دیادگاه کشااورزی  یساالنیاز آبی باهم متفاوت است، پ  مفهاوم خشک ینشده که امشخص

شده به بخش آب اختصاص داده شودیسعی م ی،سالبرای محصوالت است و برای مدیریت خشک

 کشور(. یکشاورزی کاهش داده شود )سازمان هواشناس

                                                                                                                               
11-irimet 
12-Yevjevich 
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 یاجتماع یاقتصاد یسالخشک -٣-٦-٢

منابع آب در ت مین آب موردنیاز همراه است،  هاییستمبا عدم موفقیت س یسالنوع خشک این

در رابطاه باعرضاه و تقاضاای یاک کااالی اقتصاادی )آب( اسات )شاافر،  هایسالخشک ینپ  ا

که تقاضا برای یک کااالی اقتصاادی  دهدیاجتماعی زمانی رخ م - یاقتصاد یسال(. خشک۲۰۰٤

آب است. این  یهای جوی، کاهش عرضهاز نتایج کاهش بارش باشد، زیرا ییی یآنبیشتر از عرضه

نحوه استفاده از آب است. بادین معناا کاه تقاضاا بارای آب  یوابسته به چگونگ ی،سالنوع خشک

مدنظر قرارگرفته و زمانی که اثرات کاهش مناابع آب بار وضاعیت اقتصاادی و اجتمااعی جامعاه 

اجتماعی بروز کرده است. این مورد با ساایر  -ادیاقتص یسالشود خشکیتوجه باشد، گفته مقابل

جهت متفاوت است که وقوع آن باه فراینادهای زماانی و میاانی عرضاه و ازآن ی،سالانواع خشک

 یساالاز خشک هایساالبساتگی دارد. غالبااً خشک هایسالتقاضا برای تعری  یا تشخیص خشک

کشااورزی و سارانجام  یسالی، خشکهیدرولوژیی سالیکشده و به ترتیب خشهواشناختی شروع

 کشور(. یاقتصادی را در پی دارد )سازمان هواشناس-اجتماعی یسالخشک

 
 هیدرولوژیک یسالخشک  -٤-٦-٢

آب موجود توسط یک  یاست که به علت استفاده یامربوط به دوره یدرولوژیییه سالیخشک

. شاویمیسیستم مدیریتی منابع آب معین، با کساری مناابع آب ساطحی و زیرزمینای مواجاه م

بناابراین، بعاد از  باشادیها مهیدرولوژییی، جریان آبراهه یسالبرای خشک یموردبررس یهاداده

ن اسات چاو یسالنوع خشک ترینمهمهیدرولوژییی  یسالهواشناسی، خشک یسالرخداد خشک

از میاانگین  تریینزیرزمینی به پا یهاو آب هایاچهها، مخازن آب، درباعث افت سط  آب رودخانه

اما هیدرولوژیست هاا  گیرندیاز کمبود بارش منش  م هایسالاگرچه همه خشک شودیبلندمدت م

 شاودیدارند که این کمبود چگونه در سیستم هیادرولوژییی ظااهر م جهبیشتر به این موضوع تو

باید به این نیته توجه کرد کاه تا ثیرات کااهش بارنادگی بار روی رطوبات خااک، مخاازن آب، 

. شودیم یانگرمختل  زمانی نما هاییاسها و سط  آب زیرزمینی در مقجریانات سطحی رودخانه

ساطحی، کااهش  یهااعالوه بار کااهش آب یدرولوژیکه یسالخشک یهاجنبه یگربنابراین از د

و نباود آب بارای  یادرولوژیییه یساال(. خشک١٣٩٣مینای اسات )اطارج، زیرز یهااسط  آب

 تا ثیرجوامع مختل  را تحات  یوزندگ شودیکشاورزی، باعث کاهش سط  زیر کشت محصول م

مادیریت  توانادیم یادرولوژیییه یساالزمان وقاوع خشک بینییشاست پ یعی. طبدهدیقرار م

آن بیاهاد.  یزیادی از اثرات مخارب و کشانده ریسک را جایگزین مدیریت بحران نموده و تا حد

اسات و در امتاداد  یساالنوع خشک یندوم یدرولوژیه یسالگونه که قبالً گفته شد خشکهمان

 یهواشناسایسالهاا و اطالعاات خشکباا اساتفاده از داده شود،یپدیدار م یهواشناس یسالخشک

 یواقعاه یریته بهباود شارایط و مادکرد و نسبت با بینییشتا حد زیادی وقوع آن را پ توانیم



 

 

 (.١٣٩۰و همیاران،  یاداشت )علوی ن یجامع و کامل یزیررو برنامهیشپ

مختل  هیدرولوژیک و چگونگی ظهاور اناواع  هاییدهدهنده ارتباط زمانی پدنشان ۲-١شیل  

 است: یسالخشک

 
 (۱٣٩٠وهمكاران، یان یی)علو یسالروند وقوع خشک۱-٢ شكل

 

 یادرولوژیییه یساالکاه منجار باه خشک یهواشناس هاییسالشدت خشک یزاناساس م بر

 یسالو خشک یسطح یهاآب یسالرا به دودسته خشک یسالاین نوع از خشک توانیم شوندیم

 کرد. بندییمتقس ینیزیرزم یهاآب

 
 یسطح یهاآب یسالخشک -۱-٤-٦-٢

موجاب  یمطور مساتقکاه باه یبارندگ یزانبه کاهش م یسطح یهامربوط به آب سالیخشک

 یهااآب یلهوسابه یساطح یهااموجب کاهش تغذیاه آب یرمستقیمصورت غکاهش رواناب و به

 گونااهینا یهابهاااری( از مشخصااه هاااییان)کاااهش جر باشاادیوابسااته م شااوندیم یناایزیرزم

و مخازن پشت سدها  هایاچهکاهش سط  آب در در ای،دخانهرو هاییانکاهش جر هایسالخشک

 هایگیرییممناابع آب و تصام هاییرسااختو ز یهواشناسا هاییسالخشک یجه،. درنتباشدیم

 (.۲۰۰۲،  13یولدهیور)ل دهندیرخ م ینهدر این زم یو اجرائ یمدیریت

 

                                                                                                                               
13-Lioydtlughes 



 های سطحی هیدرولوژی آبسالی هواشناسی با ارزیابی ارتباط خشک                                     ١۲

 

 یرزمینیز یهاآب یسالخشک -٢-٤-٦-٢

 یما باه وجاود ینیزیرزم یهامخازن سازه یدر اثر تغذیه ناکاف ینیزیرزم یهاآب سالیخشک

 یناایآب زیرزم یهاسااازه یاارهذخ یساانجبااا اسااتفاده از حجم یسااالآیااد. شاادت ایاان خشک

 (.۲۰۰۲یولدهیور،)ل باشندینم یدسترسقابل یسادگها بهاست  اما این داده یریگاندازهقابل

 
 :یسالعلل خشک -7-٢

اماا اثار  شوندیم یسالنامنظم دچار خشک ینقاط جهان بصورت موقت و در فواصل زمان همه

را بایاد در  هایساالباارزتر و مهمتار اسات. علال باروز خشک اییهایان پدیاده در منااطق حاشا

 شودیم یهدور تی یوندهایبر روی پ یشترجو جستجو کرد. امروزه ب یگردش عموم هاییناهنجار

که در فواصال دور از ییادیگر روی  یمختلف یمیاقل هاییناهنجار یانارتباط م زکه ا یمعن ینبد

 (.١٣۷٦و مسعودیان،  یور)غ دهندیم

 عبارتند از: یسالاز عوامل خشک برخی

 بادهای شدید. یزو ن یو رابطه آن با سطوح فوقان ینفشاری در سط  زم هاییستماستقرار س •

ارد. در د ایکنندهیینتع یارهای نقش بس ییلونمنطقه درحرکت س یکبلند در استقرار موج •

 هاییستمس گیرد،یجز محل غالب خود قرار مبه یبلند در محلموج یرعادیطور غکه به ییهاسال

 یحتم یسالو بنابراین وقوع خشک شودیآور در بستر این موج به مناطق موردنظر هدایت نمباران

 است.

 رابطه دارند. سالیخشک باوقوع حاره جنب پرفشارهای وحضور گسترش •

شارق و جناوب نسابت داده  یساوبه گسترش پرفشاار آزور به یزن یساحل هاییسالخشک •

 .شودیم

 ییاربراثار تغ یانوسایساط  اق یهااکاهش دماای آب یتابستان هاییچرخه موسم ییراتتغ •

 یسالیا تشدید فرارانش خشک یانوسیاق هاییانجر یرمس

 یانههای معرش یزاباران هاییستمس یرمس یجابجای •

نسابت  یو به عوامل گوناگون یمختلف هاییسممیان یباز ترک یشدید و طوالن هایسالیخشک

کمربناد پرفشاار جناب  یجابجای ی،که این عوامل عبارتند از: گسترش بادهای غرب شوندیداده م

اسات کاه موجاب  یاطلا  شامال یانوسسط  اق یهابودن دمای آب یناستوا، پای یسوحاره به

افازایش اخاتالالت  ی،ا(. افزایش گازهاای گلخاناه١٣۷٦ یورومسعودیان،. )غدانکاهش بارش شده

دو انتقاال شاده و  ینو عدم تناسب ب یموجب ناهماهنگ ینبه زم یدو انتقال نور خورش یاگلخانه

( افازایش ١٣٩۰ یازاده،شده اسات )عل یندر زم یسالو بالطبع خشک ینموجب افزایش دمای زم

جو  ییردهندهعنوان یک عامل مخرب و تغازن، نقش انسان، به الیهتخریب جو و  ید،گرمای خورش

و گساترش  یصانعت هاییتافزایش فعال یاهی،بردن پوشش گ ین( از ب۲COمانند افزایش ) ینزم



 

 

سارعت ( بهزایییاباانمراتاع )ب ازحادیشو از سوی دیگر در اثر چرای مفرط و فشار ب ینیشهرنش

و موجاب  یافتاهیشافزا یساطح یادویو آلب یااهیگ وشاشرفتن پ یناست، با از ب یافتهگسترش

 (.١٣۷٦و مسعودی،  یورکاهش بارش شده است )غ

 
 :یسالخشک یامدهایاثرات و پ -8-٢

از اثارات  ییهامثال ینجا. در اشودیم یدهد یرمستقیمو غ یمصورت مستقبه یسالخشک اثرات

هاا و مراتاع باا جنگل یازیو حاصال خ یکشاورز یداتشامل کاهش تول یسالخشک یرمستقیمغ

و  یاانماه یساتگاهخساارت باه ز یاور،دام و ط یروممرگ یزانم یشافزا ی،سوزخطر آتش یشافزا

و  یساطح یهااآب یفیتکاهش ک یرزمینی،ز یهاآب، افت سط  آب خائرکاهش ذ وحش،یاتح

ها انساان یاروممرگ یحتا یدشاد هاییساالدرجه حرارت و در خشک یدشد یشافزا یرزمینی،ز

در  یدشد یهاها و ترکباعث نشست تواندیخود م یزن یرزمینیافت سط  آب ز ینهستند. همچن

 (.١٣٩٣را مشیل کند )اطرج، زیرزمینیدوباره مخازن  یهتغذ یو حت یدهگرد ینزم

 به مواردی به شرح زیر اشاره نمود: توانیم یسالآثار پدیده خشک ترینمهماز

 یطق شهری و روستایبر آب شرب منا ت ثیر -

 آب کشاورزی یفیتو ک یتبر کم ت ثیر -

 کشت دیم یتدر مناطق باقابل یژهوبر زراعت و باغداری، به ت ثیر -

 هاو چاه یسطح یهاآب یکاهش دب -

 سارهاقنوات و چشمه یکاهش دب -

 یعیتخریب مراتع و منابع طب -

 یدام یهافرآورده یدوزن و افت تول یانگینکاهش م -

 (ینیزیرزم یهاآب یژهومنابع آب )به یفیتافت ک -

 وحشیاتبر ح ت ثیر -

 یعیبه مزارع و منابع طب یتشدید هجوم آفات و امراش نبات -

 و دما یافزایش خشی -

 یعیبه مراتع و منابع طب یمتی یدکنندگانتول یشتبر اقتصاد و مع یمنف ت ثیر -

 
 آن: یتو اهم یآب سطح -٩-٢

 یساطح یادرولوژیرا مترادف با ه یدرولوژیاز دانشمندان و کارشناسان اغلب مفهوم ه برخی

اسات و  یاانباارش و جر یو رابطاه یساطح هااییانجر یمباحث آن درباره یشتردانندکه ب یم

 یریتماد ی،طراحا یادرولوژی،ه یایو جغراف یعیطب یها یطشناخت مح یدگاهمباحث آن را از د

 یآبا هاییلدر خصاوص پتانسا ینسارزم یشآماا یهااو طرح یساطح آب عاز مناب یبرداربهره
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 (.١٣٩۲)موحد دانش،  دهدیموردتوجه قرار م

 ی،جاار یهاادر پشات سادها، آب شدهیرهذخ یهاآب ی،منابع آب شامل منابع آب سطح این

در پشات سادها  شادهیره. منابع آب سدها شامل آب ذخباشدیها مها و قناتها و چشمهرودخانه

آب  ین. همچناگیاردیانجاام م هایالبو سا ییاز نزوالت جو یناش یجار یهاآب ییرهکه با ذخ

مختلا  در  یاقباوده و باه طر یجاار ینها که در ساط  زماها و قناتچشمه ا،هرودخانه یجار

باا  یااو  گیرنادیمورداستفاده قارار م ییو روستا یصنعت و آب شرب شهر ی،کشاورز یهابخش

 .گردندیها خارج مبخش یناز دسترس ا هایاچهو در یاهاود به درور

 :آن یتو اهم یرزمینیز یهاآب -۱٠-٢

آن مناابع آب  یاز اجازا ییایاسات کاه  ینسط  زما یردر ز یعتاز چرخه آب در طب بخشی

وجاود  یارزمینکه در ز شودیگفته م ییهافقط به آن بخش از آب یرزمینیاست. آب ز یرزمینیز

 یناد ها حرکت نمادرز و ترک یاثقل در داخل منافذ و  یرویبتواند بصورت آزادانه در اثر ن داشته و

وجاود داشاته  یرزمینایز هاییهشده الاشباع یهادر قسمت تواندیفقط م یرزمینیآب ز ینبنابرا

 (.١٣٩۰ یزاده،باشد )عل

 یآب ساطحنقااط کاه  یاریمنبع آب در مناطق خشک است. در بس ینمهمتر یرزمینی،ز آب

نادرت اتفااق به گیردیاایصاورت نم یزیاان یو بارنادگ یستاستفاده نقابل یاوجود ندارد و  ییاجار

 که در کشور ما هم وجود دارد. باشدیآب م کنندهینتنها منبع ت م یرزمینیآب ز افتد،یم

 
 :یرزمینیو ز یو ارتباط آن با منابع آب سطح یسالخشک -۱۱-٢

 یبار زنادگ یاادیز یراتاست که در صورت بروز ت ث یمیاقل هاییاز ناهنجار ییی سالیخشک

آب نسبت به مقادار  یانکه به مفهوم کمبود جر یدرولوژیییه یسالانسان و جانداران دارد خشک

باا  یهواشناسا یساالاسات خشک یمایدر هار اقل یرو تیرارپذ یعیطب یدادهاینرمال است. از رو

 یازون یادرولوژیییه یساالزمان کوتاه منجر به وقاوع خشکدر مدت دهد،یم رخ یکاهش بارندگ

و  یکشاورز یسالموجبات وقوع خشک یادو تعرق ز یرو تبخ یشهکاهش رطوبت خاک در منطقه ر

سافره  یدشاد یاهو تخل یسطح یهاو آب یمقدار نفوذ آب در منبع نزوالت جو یلسرانجام با تنز

ازجملاه  یبارشا یارنقاش عوامال غ یاد. البته باگرددی( منجر میییدرولوژی)ه یرزمینیز یهاآب

 یزرا ن هایهال یرینفوذپذ یزانو م شناسیینزم یاتخصوص یاهی،پوشش گ یب،مساحت حوضه، ش

آب  یادرولوژیییه یساالدر نظر گرفت. درواقاع براثار خشک یدرولوژیییه یسالدر وقوع خشک

خشک شاوند  یطورکلبه یاطور موقت به ی،دائم ایامیان دارد که روده یو حت شودیرودها کم م

ساط  آن  یرزمینای،ز یهاااز آب ازحادیشب یباردارو بهره یشاترب یهاابا حفر چاه یجهکه درنت

 (.١٣٨۰ ی،)کردوان کندیم یداافت پیشترب
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Abstract 

Research Aim:Primary purposes of research, and the research motivation or the 

reasons why you decided to do this study. 
Research method:Various indices are used to quantify this phenomenon and 

monitor it. The indices used in this study include SPI meteorological drought 

index and SDI hydrological drought index. For this purpose, the annual 

precipitation data of 6 meteorological stations and monthly discharge of 4 

hydrometric stations in the Qorveh-Dehgolan plain during the 24 year 

statistical period were investigated to investigate the relationship between 

meteorological drought and surface water hydrology in Qorveh-Dehgolan 

plain. The SPI and SDI indices were calculated using the DrinC software at 1, 

3, 6, 9 and 12 months intervals. Also, zoning maps were prepared and 

interpolated using GIS software. Time series data of rainfall and discharge 

data were prepared by nonparametric Mann-Kendall method and Sens-slope in 

XLSTAT software environment. Also, in order to investigate the correlation 

between drought indices, Pearson's model was used in SPSS software, and 

then their correlation was analyzed at the significant level of 0.01 and 0.05 

confidence. 
Findings: The most severe meteorological droughts occurred 2006 and 2007 

years in Qorveh stations with -2.13, Bijar-1.83, Sanandaj-2, Kermanshah-

2.53, Ravansar-2.23, Hamadan-1.87, and most effects Meteorological drought 

has had its effect on Hassan Khan's hydrological stations and then on the 

sweethearts. 
Conclusion:. The results showed that there is a direct relationship between the 

two SPI& SDI drought indices and is significant at0.01  level. Meteorological 

droughts with a 3 month delay affect the hydrology of surface water droughts 

and are significant at 0.01 confidence level. 
 

Keywords:Meteorological drought, Hydrological drought, Surface water, SPI index, 

SDI index, Qorveh-Dehgolan plain 
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