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 ب

 چکیده

های گذشته کشور ایران را با مشکالت و باشد که در دههخشکسالی از جمله مخاطرات طبیعی می

باشد. نوبی ایران میهای جمخاطرات محیطی جدی زیادی مواجع کرده است از جمله این مناطق، بخش

سازی آماری خشکسالی به ندرت و خیلی های صورت گرفته در منطقه جنوبی ایران در زمینه مدلپژوهش

بینی خشکسالی سازی و پیش، مدلS.M.Sسازی شاخص باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر فازیناچیز می

ایستگاه سینوپتیک  28ساله دما و بارش در  29ده برای انجام این پژوهش از دا باشد.در نیمه جنوبی ایران می

( استفاده شد. در این پژوهش، ابتدا سه شاخص خشکسالی 1990 -2018در نیمه جنوبی ایران در بازه زمانی )

SPI, MCZI, SET  جداگانه محاسبه و ترکیب شده و شاخص فازیS.M.S  به دست آمد سپس در دو مدل

بینی سال آینده پیش 16سازی و برای مقایسه و مدل MATLABزار در نرم اف RBFو  ANFIS شبکه عصبی

مناطق درگیر خشکسالی برای  TOPSISگیری چند متغیره شدند و در نهایت با استفاده از مدل تصمیم

های پژوهش نشان داد شاخص جدید فازی سه سنجی شدند. یافتهسال آینده اولویت 16های آتی یعنی سال

 ،RBFو  ANFISرا با دقت قابل قبول در خود منعکس کرد. در ارزیابی دو مدل شاخص مذکور خشکسالی 

بیشترین دقت را نسبت به مدل  9961/0برابر با R2 و مقدار  15/1برابر با  RMSEبا مقدار  RBFمدل 

ANFIS بینی به خود اختصاص داد. براساس شاخص فازی برای پیشS.M.S های مانند کرمان، یاسوج ایستگاه

تر در معرض ( در مناطق مورد مطالعه بیش89/0و  97/0، 99/0ادان به ترتیب با درصد خشکسالی )و آب

های مرکزی و شمالی منطقه مورد نیز ایستگاه Topsisچنین براساس مدل خشکسالی آینده قرار گرفتند. هم

کسالی با درصد های آتی در معرض خش( در سال21/0و  19/0پژوهش مانند کوهرنگ و صفاشهر به ترتیب )

 تری قرار گرفتند.کم

 سازیسازی، فازی، شبیهANFISو   RBFهایمدلتحلیل آماری، مخاطره،  :کلیدی کلمات
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 اول فصل

شناسی ، محیطپژوهش کلیات

 هاپژوهش و مواد و روش

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 مسئلهان بی -1-1

تواند رخ بدهد و پدیده خشکسالی در پی نوسانات و تغییر اقلیم در مناطق مختلف کره زمین می

های های مختلف زندگی بشر داشته باشد. با این وجود خشکسالی از فاجعهمخاطرات اقلیمی زیادی را در بخش

شود )زینالی و صفریان زنگیر، ته میاقلیمی با کمبود بارندگی، رطوبت و افزایش دما نسبت به شرایط نرمال گف

(. و پایش خشکسالی یکی از مهم ترین ارکان مدیریت خشکسالی در مناطق درگیر با خشکسالی 1۳96

باشد که چنین پدیده خشکسالی نشانه واضحی از نوسانات اقلیمی می(.  هم1۳96باشد )زینالی و همکاران، می

(. در نتیجه 1۳97گذارد )پارسامهر و همکاران، طبیعی تاثیر میهای تر از دیگر پدیدهبر جوامع بشری بیش

هایی با دبی کم، اثرات قابل توجهی بر مدیریت منابع آب داشته های کم و متعاقباً دورهخشکسالی، بارندگی

باشد که با کمبود بارش ای اقلیمی میچنین در تعریفی دیگر خشکسالی پدیده(.  هم1۳97باشد )بایزید، 

(.  امروزه خشکسالی 25: 1۳97گیرد )قربانی و همکاران، ه متوسط مورد انتظار در منطقه شکل مینسبت ب

یکی از مخاطرات مهم طبیعی است که دارای پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم در مناطق مختلف کره زمین 

ناپذیر نوسانات  (. با این وجود خشکسالی یکی از وقایع محیطی و بخش جدایی1۳97دارد )برقی و همکاران، 

-رود )حجازیهای مختلف به شمار میی اقلیمهای اصلی و تکرار شوندهباشد این پدیده از ویژگیاقلیمی می

(. پژوهشگران دیگری هم در زمینه مطالعه و تحقیق خشکسالی در داخل و خارج 1۳98زاده، زاده و جوی

منتصری و (، 1۳94)حیدریو  حدادیتوان به: کشور اقدام به پژوهش کردند که از جمله آن می

(، 1۳95(، ذولفقاری و همکاران)1۳95پور)صالحی و مجتبی(، 1۳94(، سبحانی و همکاران)1۳94امیرعطایی)

 و همکاران 2هوانگ(، 2011و همکاران ) 1(، غالمعلی1۳95(، فنی و همکاران )1۳95) دماوندی و همکاران

                                                           
1 Gholam Ali 
2 Huanga 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/296792/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/296792/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c
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و  5اسپینونی(، 2015)و همکاران  4(، تیوما2015) ثانیخشتکاری(، 2015) و همکاران ۳درمیانجان (،2015)

( اشاره 7201و همکاران ) 8(، جینیوم2017و همکاران ) 7(، کیس2016و همکاران ) 6(، هانگ2015) همکاران

 کرد. 

 

توان میلذا باشد. می یابی پدیده خشکسالی در نیمه جنوبی ایرانتحلیل و پیشبه منظور  پژوهش حاضر

خشکسالی در منطقه مورد مطالعه مخاطرات حاصله از ریزی شده در زمینۀ با انجام مطالعات دقیق و برنامه

را فراهم در مورد مطالعه  ش دقیق خشکسالیپایبرای های توسعه هدفمند هنزمیخشکسالی را کاهش داد و 

 .کرد

 

 اهداف پژوهش -1-2

که مستعد به خشکی و خشکسالی است و میزان خسارت وارده در اثر این خطر  نیمه جنوبی ایران

برداری بی رویه از منابع آب و نیز کاهش بارندگی در سال های اخیر به کاهش طبیعی رو به افزایش است. بهره

باشند که ترین چالش هایی میمنجر گردیده است.کمبود آب و خشکسالی از بزرگ منطقهاین سرانه آب در 

با توجه به موارد ذکر شده و آینده با آن مواجه خواهد بود. در حال  در منطقه جنوبی ایرانتوسعه کشاورزی 

بپردازد و  نیمه جنوبی ایرانکوشد تا به بررسی و تحلیل کاهش اثرات خشکسالی در تحقیق حاضر می

 زیر را مورد بررسی قرار داد:فرعی توان دو هدف از این رو میهای الزم را در این راستا نمایان کند استراتژی

 

 

 

                                                           
3 Jandarmian 
4 Touma 
5 Spinoni 
6 Huanga 
7 Kisi 
8 Jinum 
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 پژوهش یهدف اصل -1 -2 -1

  باشد.مییابی پدیده خشکسالی در نیمه جنوبی ایران تحلیل و پیش -

 

 پژوهش یفرع اهدف -2 -2 -1

 .ندهیآ یآن برا ینبیشیامکان پ یابیدر گذشته و ارز نیمه جنوبی ایران یخشکسال شیپا -

و دما( با استفاده از شاخص  یعناصر، )بارندگ قیاز طر ،در منطقه جنوبی ایران یخشکسال لیو تحل هیتجز -

 .باشدیم SEPI دیجد

 

 سؤال پژوهش -1-3

 چه به وقوع انیفراو و تداوم شدت، روند، نظر از ایران جنوبی نیمه مختلف مناطق در خشکسالی ویژگی -

 باشد؟می صورت

 باشد؟می چگونه SPI شاخص به نسبت خشکسالی ارزیابی در SPEI مدل کارائی -

 

 فرضیات پژوهش -1-4

نیمه غربی،  هایاهگستیو تداوم مربوط ا ،یاز نظر شدت، فراوان یدرصد خشکسال نیترشیب رسدیبه نظر م -

  د.باش منطقه مورد مطالعه

 تر عمل کند.دقیق SPIدر ارزیابی خشکسالی نسبت به شاخص  SPEIمدل  رسدینظر م به -
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 پیشینه پژوهش -1-5

های گذشته توجه بسیاری از پژوهشگران و محققان به دلیل با توجه به اهمیت خشکسالی، که از سال

با  ز جمله مطالعاتی که در این زمینها افزایش شدت آن در مناطق مختلف جهان به خود جلب کرده است

 شامل:  انجام شده جهت پایش خشکسالی ای مختلف خشکسالیهمدل

 

تحت رویکرد  2018 -20۳7بینی وضعیت خشکسالی طی دوره ( به پیش1۳97نوروزی و همکاران )

های تغییراقلیم در ایالم و دهلران اقدام نموده و به این نتیجه رسیدند که با افزایش دوره آماری، تداوم دوره

  تر خواهد بود.ها کمتر و شدت آنخشکسالی و ترسالی بیش

در تحلیل شدت، مدت و دوره بازگشت  RUN( با استفاده از تئوری 1۳97پارسامهر و همکاران )

خشکسالی استان فارس را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که طی دهه اخیر شدت خشکسالی نسبت به 

  دهه قبل از آن روند افزایشی داشته است.

بر مبنای طرحواره ( PDSI) ( به تعدیل شاخص شدت خشکسالی پالمر1۳97کاران )حجابی و هم

در حوضه آبریز کرخه پرداختند و به این یافته رسیدند که ارزیابی  (ALSIS) سطح خشکی -برهمکنش جو

گر گزارش وقوع در حوضه آبریز کرخه بیان 198۳-2011های خشکسالی برای دوره زمانی شاخص

 SC-PDSIدر مقایسه با شاخص  AL-PDSIتر به ازای تداوم معین توسط شاخص های شدیدخشکسالی

  باشد.می

های سینوپتیک غرب کشور با استفاده از روش هربست و ( به ارزیابی خشکسالی ایستگاه1۳97بایزیدی )

ترین مقادیر شاخص ترین و کمفازی تطبیقی اقدام نموده و به این یافته رسیدند که بیش -مدل عصبی

های لرستان و اردبیل رخ داده ذهاب و در ایستگاههای تکاب، سراب، سقز و سرپلدر ایستگاه( I) خشکسالی

  است.

زمانی شاخص دو متغیره خشکسالی  –( به بررسی روند تغییرات مکانی 1۳97قربانی و همکاران )

اخیر تغییر اقلیم رخ داده و  هایدر ایران اقدام نمودند و به این یافته رسیدند که در سال SPEIهواشناسی 

  تر متمایل بوده است.های خشکایران به سمت دوره
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( تحلیل و شناسایی پیامدهای خشکسالی بر ساکنین مناطق روستایی مورد 1۳97برقی و همکاران )

پژوهش قرار دادند و به این یافته رسیدند خشکسالی در روستای مورد مطالعه در گروه عوامل اقتصادی 

  درآمد ناشی از تولیدات زراعی و باغی( را در پی داشته است.)کاهش 

بینی ماهانه خشکسالی در حوضه آبریز جنوب غرب کشور با استفاده ( به پیش1۳97بابائیان و همکاران )

های کل رخدادهای خشکسالی مشاهداتی پرداختند و به این یافته رسیدند با لحاظ فراوانی CFSv.2از مدل 

-درصد کل حاالت را شامل می 8و  5/12، 4/76ی نرمال، ترسالی و خشکسالی که به ترتیب هابرای وضعیت

  رسد.درصد می 4/7۳به  SPIبینی نمایه خشکسالی شوند، صحت کلی پیش

(. به تحلیل آمار فضایی خشکسالی در ایران اقدام نموده و به این نتیجه 1۳98زاده )زاده و جویحجازی

 باشند. ای میدارای خود همبستگی فضایی و دارای الگوی خوشه SPIخص خشکسالی های شارسیدند که داده

 خشکسالی هایشاخص اساس بر خشکسالی تأثیرات سازی( به مدل2015و همکاران ) 9جیمز

 مدل دو دارای خشکسالی گذار تاثیر هایاروپا اقدام نمودند و به این یافته رسیدند که مدل در هواشناسی

 چنین از استفاده امکان که عنوان شدند، بینیپیش توانایی و (Pseudo-R2 = 0.225-0.716) مناسب خوب

  .باشدمناسب می خشکسالی احتمالی بینیپیش برای هاییمدل

 مناطق برای خشکسالی SPEI مدل از استفاده با خشکسالی ( به ارزیابی2017و همکاران ) 10آالم

 خشکسالی گذشته سال 24 طول دند و به این یافته رسیدند درهند اقدام کر اکولوژیک و کشاورزی مختلف

 خشکسالی تاثیرات ارزیابی به شدت به مطالعه این های یافته. است یافته افزایش منطقه شش تمام در تقریبا

  .کرد خواهد کمک جهان سراسر در مشابه منطقه در احتمالی آینده هایبرنامه توسعه و اولیه ناخالص تولید بر

به بررسی تغییرات هیدرولوژیک در جهت رویکردی سازگار برای ارزیابی  (2017و همکاران ) 11اکوساد

های مورد استفاده در تشخیص تغییرات در سیل و خشکسالی پرداخته و به این یافته رسیدند که اغلب روش

مورد استفاده گیری تواند در تصمیمروندهای افراطی هیدرولوژیکی برای تشخیص روند مناسب نیست و نمی

 گیرد. قرار

                                                           
9 James 
10 Alam 
11 Quesada 
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به بررسی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی اقدام نمودند و به این  (2017)و همکاران 12رادمدرسی

قادر با نشان دادن دو ویژگی اصلی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در  SPIیافته رسیدند که شاخص 

 باشد. د میی برگشت مجدد خشکسالی شدیی برآورد دقیق دردورهارائه

و شاخص خشکسالی پالمر  (SPI) با استفاده از شاخص بارش استاندارد( 2017)و همکاران 1۳زلکی

(PDSI) ای به بررسی خشکسالی در اتیوپی اقدام نموده و به این نتیجه رسیدند که و داده های ماهواره

عمده به تغییر انسو در  ی مورد مطالعه به طورهای خشکی و رطوبت مشاهده شده در شمال محدودهدوره

  های بهار و تابستان بستگی دارد.فصل

زیرزمینی اقدام  خشکسالی وضعیت از زمانی و فضایی سازی مدل( به 2018) 14مارسارتا و بلوم فیلدب

های اخیر خشکسالی باشد و در دههنموده و به این یافته رسیدند که مدل توانایی ارزیابی خشکسالی را دارا می

  تاده است.اتفاق اف

 از استفاده با SPI ر شاخصب مبتنی خشکسالی بینی پیش و سازی ( به شبیه2019و همکاران ) 15کی

 از باالتر بسیار ARMA-GARCH مدل دقت پرداختند و به این یافته رسیدند که ARMA-GARCH مدل

  .است ARMA مدل

 شرق در پذیری خشکسالی انعطاف و اثرات ( در پژوهشی به علل،2019و همکاران ) 16جبرماسکیل

 اقدامات و مشارکتی مدیریت خشکسالی، اثرات و علل از بهتر قا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که درکآفری

 و نظارت در نیز شهروندان و دولت قوی همکاری. است ضروری خشکسالی برابر در مقاومت ایجاد برای محلی

 .باشدمی مفید خشکسالی مدیریت

 یک اساس بر چین غربی جنوب در خشکسالی تلفات ارزیابی سازی( به مدل2019ن )و همکارا 17ویی 

 واقعی های زیان مشابه بسیار نیز تخمینی هذلولی اقدام کردند و به این یافته رسیدند که ارزش مماس فعالیت

                                                           
12 Modaresi 
13 Zelki 
14 Marchanta and Bloomfield 
15 Qi 
16 Gebremeskel 
17 Wei 
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است  شده جادای مطالعه این در که ایمنطقه خشکسالی از ناشی خسارات ارزیابی مدل بنابراین،. بود اقتصادی

  .باشدمی اعتماد قابل چین غربی جنوب در خشکسالی تلفات ارزیابی مدل و

با توجه تحقیقات صورت گرفته مذکور در اهمیت خشکسالی و مخاطرات حاصل از آن، در مورد روش 

با توجه به توان اذعان کرد که پدیده خشکسالی اهمیت بسزای در مخاطرات طبیعی دارد. مورد مطالعه می

های موجود برای مطالعه خشکسالی که تا کنون انجام شده به صورت کلی بوده های صورت گرفته روشبررسی

های دما و و کفایت موضوع رو نداشته است. هدف از پژوهش حاضر برای فایق آمدن به این موضوع ابتدا داده

ای به صورت مقایسه 19FRBو  18ANFISمصنوعی  -بارش آنالیز شده سپس با استفاده از مدل شبکه عصبی

در نهایت برای دید بهتر وضعیت خشکسالی طراحی شد.  20S.M.Sسازی شده و شاخص نوین خشکسالی مدل

های مورد خشکسالی ایستگاهبینی، پیشبعد از از آینده، مناطق درگیر با خشکسالی در مناطق جنوبی ایران 

 ندی شدند. بسنجی و پهنهاولویت Topsisمطالعه با استفاده از مدل 

 

 هامواد و روش -1-6

 منطقه مورد مطالعه -1-6-1

ایستتگاه ستینوپتیک    28استان، شامل  8ایران که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت  جنوبیمنطقه 

باشد که هرستاله  باشد که از لحاظ جغرافیای، نیمه جنوبی ایران مناطق با آب و هوای خاص خود را دارا میمی

منطقه مورد مطالعته  ( 1 -1شکل)بیند. در ای طبیعی زیادی را از لحاظ خشکسالی به خود میخسارت مخاطره

 ایستگاه مورد مطالعه ارائه شدند. 28مشخصات جغرافیای  (1 -1) و در جدول

 

                                                           
18 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 
19 Radial Basis Function 

شده و  استاندارد بارش وایت، شاخص شاخص تبخیر و تعرق استاندارد شده تورنت: شاخص سه اساس برا یافته ترکیب شاخص 20

 CZIشاخص اصالح شده 
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 کشورموقعیت منطقه مورد مطالعه در سطح  -1-1شکل 

 

 مورد مطالعههای موقعیت جغرافیای ایستگاه  -1 -1جدول 

طول جغرافیایی  هانام ایستگاه ردیف

 (شرقی)

عرض جغرافیایی 

 )شمالی(

ارتفاع از سطح دریا 

 )متر(

 طول دوره آماری

 1990-2018 8/7 ۳1°  4۳' 48°  00' بستان 1

 1990-2018 9/82 ۳2°  16' 48°  25' صافی آباد 2

 1990-2018 6/6 ۳0°  22' 48°  15' آبادان ۳

 1990-2018 14۳ ۳2°  24' 48°  2۳' دزفول 4

 1990-2018 5/۳20 ۳1°  56' 49°  17' مسجد سلیمان 5
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 1990-2018 9 28°  58' 50°  49' بوشهر 6

 1990-2018 4 27°  50' 51°  56' بندر دیر 7

 1990-2018 655 27°  49' 52°  22' کنگان جم 8

 1990-2018 1484 29°  ۳2' 52°  ۳6' شیراز 9

 1990-2018 2/1098 28°  47' 54°  17' فسا 10

 1990-2018 16۳2 29°  12' 54°  20' نیریز 11

 1990-2018 2251 ۳0°  ۳5' 5۳°  50' صفاشهر 12

 1990-2018 840 29°  ۳6' 51°  ۳9' کازرون 1۳

 1990-2018 2260 ۳1°  59' 51°  18' بروجن 14

 1990-2018 9/2048 ۳2°  17' 50°  51' شهرکرد 15

 1990-2018 2285 ۳2°  26' 50°  70' کوهرنگ 16

 1990-2018 1580 ۳1°  ۳1' 50°  49' لردگان 17

 1990-2018 8/9 27°  1۳' 56°  22' بندرعباس 18

 1990-2018 6/29 27°  60' 57°  50' میناب 19

 1990-2018 726 ۳0°  20' 50°  49' دوگنبدان 20

 1990-2018 ۳/1816 ۳0°  41' 51°  ۳۳' یاسوج 21

 1990-2018 1۳70 29°  28' 60°  5۳' زاهدان 22

 1990-2018 8 25°  17' 60°  ۳7' چابهار 2۳

 1990-2018 2/489 ۳1°  20' 61°  29' زابل 24

 1990-2018 8/175۳ ۳0°  15' 56°  58' کرمان 25

 1990-2018 7/469 27°  58' 57°  42' کهنوج 26

 1990-2018 9/1580 ۳0°  25' 55°  54' رفسنجان 27

 1990-2018 601 28°  ۳5' 57°  48' جیرفت 28
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 نیمه جنوبی ایرانمشخصات عمومی  -2 -6 -1

های است که استان خلیج فارسهای شمالی و کرانه زاگرسهای جنوب ایران شامل نواحی جنوبی کوه

نیز در این  کرمانو  خوزستانهای استانگیرد. را در بر می بوشهرو  هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس

شوند. بخش بزرگی از جنوب ایران دارای آب و هوای گرم و خشک است. شهرهای بندی جای داده میتقسیم

از شهرهای مهم این منطقه  کیشو  اهواز، سیرجان، مرودشت، کرمان، بندرعباس، یاسوج، بوشهر، شیراز

 .روندشمار میبه

 

 شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی -3 -6 -1

های این منطقه اند و کوهرا مناطق کوهستانی در برگرفته استان هرمزگانای از مساحت بخش عمده

ابند. ادامه این رشته یزاگرس اند که به تدریج از شمال شرقی به جنوب شرقی امتداد می هایرشته کوهادامه 

خلیج های پست ساحلی و شنی منتهی شده و به زمین گچی، آهکی ماهورهای تپههمراه با کاهش ارتفاع، به 

تری یافته، و وسعت بیش تنگه هرمزگردد. این ناحیه پست ساحلی، در اطراف متصل می دریای عمانو  فارس

اقلیمی و استقرار استان با توجه به مشخصات . است و صیفی به وجود آورده کشاورزیشرایط مساعدی برای 

ترین پدیده مشهود اقلیمی آن است. استان هرمزگان از ای، گرمی هوا مهمهرمزگان در منطقه فوق حاره

است و اقلیم آن تحت تأثیر آب و هوای نیمه بیابانی و بیابانی قرار دارد. هوای نوار  ایران خشکو  گرممناطق 

کند. تجاوز می سانتیگراددرجه  52است و گاهی نیز دمای آن از  مرطوبو  گرمها بسیار ساحلی در تابستان

 .گراد استدرجه سانتی 27دمای متوسط ساالنه این منطقه در حدود 

است. فصل  خنکهای آب و هوایی استان هرمزگان، یک فصل طوالنی گرم و یک فصل کوتاه از ویژگی

شود، هوا رفته ع میماه شرو از اوایل اسفند تابستانکشد. فصل ماه به درازا می 9گرم همراه با هوای شرجی 

رسد. فصل خنک آن همراه با به اوج خود می مردادو  تیرهای که گرما در ماه این رود تارو به گرمی می رفته

شود و تحت تأثیر کشد. این فصل از اوایل آذرماه شروع میخشکی نسبی هوا در حدود سه ماه طول می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B4_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B4_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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گیرد. دمای هوای این استان در سردترین شبهای سال به ندرت به صفر های هوای خنک غربی قرار میتوده

 .آیدتر نمیدمای آن معموالً از ده درجه سانتی گراد باالی صفر پایین زمستانیی رسد و در روزهادرجه می

العاده های جوی آن نیز فوقآب و هوای این استان همانند آب وهوای نواحی بیابانی است و میزان بارش

گیرد و قسمت عمده باشد. در این منطقه، در حدود نه ماه از سال بارندگی مهمی صورت نمیاندک می

پیوندد. در همان موارد اندک هم بارندگی آن اغلب مانند بارندگی آن نیز در یک یا دو نوبت بوقوع می

آورد. میزان رطوبت نسبی در سواحل خلیج فارس آسا است وخسارات فراوانی به بار می سیلهای بهاری باران

 .درصد نوسان دارد 100تا  20عمدتاً باال است و بین 

 

 روش تحقیق -7 -1

ی ایستگاه مناطق درگیر خشکسال 28برای دما و بارش ساله  29های در این پژوهش بعد از اخد داده

-های که داده غیرنرمال داشتند نرمالسازی شدند و ایستگاههای مذکور آنالیز و سپس نرمالایران، ابتدا داده

-با استفاده از دو مدل نوین و قوی کاربردی برای مدلدما و بارش های سازی دادهسازی شدند. بعد از نرمال

سازی صورت گرفتند و مدل RBFو  ANFIS های شبکه عصبیشناسی یعنی مدلبینی در اقلیمسازی و پیش

های سه بینی دقیق برای آینده مقایسه شدند و بعد از آموزش دادن دادهسپس دو مدل مذکور برای پیش

های آینده برای سال ،S.M.Sها شاخص جدید خشکسالی با نام ، و ترکیب آن21SET, 2۳MCZI, 22SPIشاخص 

تر درگیر با مناطق بیش 24TOPSISگیری چند متغیره میمبینی شدند و در نهایت با استفاده مدل تصپیش

های خروجی داده ArcGISافزار گیری از نرمسنجی شده و با بهرهای خشکسالی اولویتپدیده مخاطره

 بندی شدند.پهنه

                                                           
21 Standardized EvapotranspirationTorrent White Index                    )شاخص تبخیر و تعرق استاندارد شده تورنت وایت(
        
22 Standardized Precipitation Index                                                                             )شاخص بارش استاندارد شده( 
23 Modified CZI Index                                                                                                      )CZI شاخص اصالح شده( 
24 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84
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 RBFمدل شبکه عصبی  -1 -7 -1

ازطریق  بعدی چند ابعتو غیرپارامتریک تخمین گسترده برای طور به شعاعی پایه تابع با عصبی هایشبکه

 فراگیر، و سریع آموزش با شعاعی عصبی هایشبکه .روندمی کار به آموزشی اطالعات از محدود ایمجموعه

 و پوگی (. ژیروسی،1990است، )هارتمن و همکاران،  شده خاصی توجه آن به و هستند کارآمد و جالب بسیار 

تقریب  شعاعی، پایه تابع با هایشبکه که کردند اثبات میالدی 1990سال  در کپلر و هارتمن چنینهم

تقریب  به قادر مخفی، الیۀ در کافی هایتعداد نرون داشتن با طوری کهبه هستند؛ قدرتمندی بسیار سازهای

 مقایسه خطا انتشار پس شبکه عصبی با اغلب ها،شبکه هستند. این دقت درجه هر با و تابع پیوسته هر زدن

است، )خانجانی و همکاران، ( 2 -1شکل)مانند  الیه دو شبکه یک از متشکل  RBFاصلی معماری .شودمی

1۳95.) 

 

 

 RBFساختار معماری مدل شبکه عصبی  -2-1شکل 
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Abstract 

Drought is one of the natural hazards that has hit Iran over the past decades with 

serious environmental problems and dangers. Among these areas, there are southern 

parts of Iran. Researches done in the region southern Iran rarely and very little in terms 

of statistical modeling of drought. So the purpose of this research The S.M.S index is 

fuzzy, modeling and prediction of drought in the southern part of Iran. To do this 

research 29-year-old temperature and precipitation data were used in 28 synoptic 

stations in the southern part of Iran during the period (1990-2018). In this study, three 

drought indexes SPI, MCZI, SET were separately calculated and combined and the 

fuzzy index S.M.S was obtained. Then they were compared and modeled in ANFIS and 

RBF neural networks in MATLAB software and predicted for the next 16 years. 

Finally, using the TOPSIS multivariate decision making model, drought-affected areas 

were prioritized for the coming years, the next 16 years. The findings of the study 

showed that the new fuzzy index of the three indicators reflected drought with 

acceptable accuracy. In assessing the two models of ANFIS and RBF, RBF model with 

RMSE equal to 1.15 and R2 value equal to 0.9961 the most accurate prediction was the 

ANFIS model. Based on fuzzy index S.M.S stations such as Kerman, Yasuj and Abadan 

Respectively with the percentage of drought (0.99, 0.97 and 0.89) in the studied regions, 

they were more exposed to the drought. Also, based on Topsis model, the central and 

northern stations of the studied area such as Koohrang and Safashahr (0/19 and 0/21) in 

the coming years, they were subjected to a drought with a lower percentage. 

Keywords: statistical analysis, hazard, RBF and ANFIS models, simulation, fuzzy 
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