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  چکیده

شاخص   DIPنرم افزارو پارامتر هاي دمایی شهر تهران در ابتدا با استفاده از   SPIدر این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین شاخص 
SPI  هر یک از پارامتر هاي میانگین بارش ساالنه، میانگین محاسبه و سپس همبستگی آن با  2010تا  1951بازه زمانی ساالنه براي

اقل ساالنه متوسط دماي روزانه، میانگین ساالنه حداقل دماي روزانه، میانگین ساالنه حداکثر، اختالف بین میانگین حداکثر دما و میانگین حد
سال و حداکثر دماي ثبت شده در سال محاسبه شد. نتایج نشان داد که پارامتر هاي میانگین ساالنه  دما، حداقل دماي ثبت شده در

 SPIحداکثردما ، اختالف بین میانگین حداکثر دما و میانگین حداقل دما و حداکثر دماي ثبت شده در سال در سطح یک درصد با شاخص 
سط دماي روزانه، میانگین ساالنه حداقل دماي روزانه و حداقل دماي ثبت شده در سال همبستگی دارد. اما پارامتر هاي میانگین ساالنه متو

  ندارند. SPIهیچ نوع همبستگی با شاخص 
 SPSS،همبستگی، نرم افزار  DIPنرم افزار ، SPIشهر تهران، شاخص کلمات کلیدي: 

 
 

  مقدمه
 ) کمربند1384 همکاران، و میپیوندد (مهدویان وقوع به هوایی و آب نوع هر در تقریباً  و مکرر صورت به که است اي پدیده خشکسالی

است (سازمان جنگلها مراتع  ایران گردیده درکشور خشکسالی پدیده وقوع سبب سینوپتیکی، همواره خاص شرایط ایجاد و جهان خشک
 بیابان آن، از پس و تخریب سریع براي تا سازد می متمایل را آنها و کرده تهدید را ها سرزمین خشکسالیها ، باروري. )1383وابخیزداري 

دهه  دو طی آمریکا يایاالت متحده هواشناسی هايداده ملی مرکز اطالعات اساس بر .)WMO,1997شوند ( و مستعد پذیر آسیب زایی
 در اقلیمی پدیدهی این خسارات شدت آنها، افزایش همچنین و خشکسالی حوادث وقوع تعداد فراوانی افزایش با بیستم قرن انتهایی ي

 ثبت طبیعی مخاطرات مورد 58 میان از 2003 تا 1980سالهاي  طی مرکز، این آمار یافت. مطابق چشمگیري افزایش آمریکا متحده ایاالت

 349 را هوایی و آب مخاطرات این از ناشی خسارات کل مرکز این می باشد. خشکسالی يپدیده به مربوط مورد 10 هوا، و آب با مرتبط شده

 این اطالعات در اهمیت حائز نکته ي  گردید برآورد دالر بیلیون 144 خشکسالی از خسارات ناشی میان این در که نمود برآورد دالر بیلیون

 درصد 2/41 حدود در ولی میباشد خشکسالی به مربوط دوره این در هوایی و آب مخاطرات کل از درصد 2/17 حدود در که است آن مرکز

  ) Mishra and Singh. 2010( باشد.می خزنده این  پدیده ي از ناشی خسارات
 کسري از ترکیبی هواشناختی خشکسالی، هاي پدیده .است گردیده ابداع و متغیري متنوع هاي روش دیرباز از خشکسالی، به منظور بررسی

 خاك و گیاهی پوشش ویژه اکولوژیک پیچیدگیاین رو،  میگردد. از مشهود محیط آب منفی بیالن از که خاك هستند و اتمسفر رطوبت

 ارزیابی در گسترده بطور که است هایی داده جمله از است. بارندگی ضرایب خشکسالی بوده تغییر عامل خشک نیمه و خشک دراقالیم

 دوره در   را خشکسالی تأثیرات همچنین است، آبی منابع گیري اندازه براي مناسبی معیار که چرا گیرد می قرار استفاده مورد خشکسالی

 سال کمی به صورت به خشکسالی وضعیت بررسی آغاز (Steinemman et al. 2006). دهد می نشان مختلف مکانی و زمانی هاي
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روز)   در متر میلی2/0از کمتر بارش با روزه 15 دوره مطلق  (یک خشکسالی سازمان هواشناسی انگلستان بین که است میالدي مربوط 1887
 و کی ). مک1388شد (رحیمی وهمکاران ، قایل است)  تفاوت میلیمتر 2/0 از کمتر روزه 29 متوسط بارندگی جزیی (که خشکسالی و

زمانی  هاي مقیاس براي بارش کمبود تعیین و پایش  خشکسالی و تعریف منظور به را (SPI)شده  استاندارد بارش شاخص همکاران
 به اي منطقه توزیع مدل یک خشکسالی ها تحلیل منظور به پرتغال در(Mckee, et al. 1993). ماهه توسعه دادند  48،24،12،9،6،3

 Henriques, et)شده است  ترسیم و فراوانی خشکسالی مساحت شدت، هاي ومنحنی بندي خشکسالی پهنه هاي نقشه شدو کار گرفته

al.1998) نتیجه گرفتند و کردند مطالعه مختلف زمانی هاي مقیاس در را وپاار هاي خشکسالی تداوم و رابطه فراوانی همکاران و بنجامین 

 Benjamin. et al)است بیشتر تداوم  خشکسالیها درازمدت زمانی مقیاس در و خشکسالی فراوانی مدت کوتاه زمانی مقیاس در که

 اصالح صفر بارش مقادیر براي را  SPIشاخص     آفریقا غرب هواشناسی خشکسالیهاي بررسی در   (2007) سومالیا و . دوسو(2002

  و پارمترهاي دمایی در شهر تهران است. SPIهدف از این تحقیق بررسی همبستگی شاخص خشکسالی .کردند
 

  مواد و روش ها
  منطقه مورد مطالعه

و غرب آسیاترین شهرهاي  از بزرگاست. این شهر یکی  شهرستان تهرانو  استان تهرانو مرکز  ایران پایتختترین شهر و  بزرگتهران 
 51کوه البرز در حد فاصل طول جغرافیایی  هاي جنوبی رشته بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران در شمال ایران، در کوهپایه

 35دقیقه شمالی تا  34درجه و  35کیلومتر و عرض جغرافیایی  50دقیقه شرقی، به طول تقریبی  36درجه و  51دقیقه شرقی تا  2درجه و 
متر و در  2000است. ارتفاع شهر در بلندترین نقاط شمال به حدود  کیلومتر گسترده شده 30دقیقه شمالی به عرض تقریبی  50درجه و 

تهران از شمال به نواحی کوهستانی، و از .کیلومتر مربع است 730رسد. مساحت این شهر  متر از سطح دریا می 1050ه ترین نقاط ب جنوبی
جنوب به نواحی کویري منتهی شده، در نتیجه در جنوب و شمال داراي آب و هوایی متفاوت است. نواحی شمالی آب و هواي سرد و خشک 

   .ارندو نواحی جنوبی آب و هواي گرم و خشک د
 

  روش تحقیق
 در این تحقیق براي مطالعه رابطه خشکسالی و پارامتر هاي دمایی از داده هاي میانگین بارش ساالنه، میانگین ساالنه متوسط دماي روزانه،

حداقل دماي ثبت شده میانگین ساالنه حداقل دماي روزانه، میانگین ساالنه حداکثر، اختالف بین میانگین حداکثر دما و میانگین حداقل دما، 
  استفاده شد. 2010تا  1951در سال و حداکثر دماي ثبت شده در سال ایستگاه سینوپتیک مهر آباد تهران در بازه زمانی 

 دوره بارندگی هاي داده باید ،SPI محاسبه منظور به کلی بطورساالنه محاسبه شد.   SPIدر ابتدا با استفاده از داده هاي بارش شاخص 
  :است زیر صورت به توزیع این احتمال چگالی تابع. شود داده برازش گاما احتمال توزیع تابع به ایستگاه هر آماري
g(x)                                                                              1رابطه  =

( )
x e 										for		x > 0     

x > 0 بارش، مقدار α > 0 شکل، پارامتر β > 0 و مقیاس پارامتر (α)Γ است گاما تابع معرف.  

α                                                                                                    2رابطه = 	 	1 + 1 + 					  

β                                                                                                                                       3رابطه =  
A                                                                                                                 4رابظه  = ln(x) − ∑ ( )  
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n تابع یک توسط موثري صورت به ایستگاه در بارندگی توزیع تا دهدمی اجازه شده  محاسبه پارامترهاي. است بارندگی مشاهدات تعداد 
  شود داده نشان زیر صورت به ریاضی تجمعی احتمال
G(x)                                                                                       5رابطه   = ∫ ( )∫ x e dx  

q براي محاسبه شاخص  . است صفر احتمال همانSPI 1و تجزیه و تحلیل خشکسالی از نرم افزارDIP   استفاده شد. سپس با استفاده از
با هر یک از پارامتر هاي میانگین بارش ساالنه، میانگین ساالنه متوسط دماي  SPIضریب همبستگی پیرسون شاخص  SPSSنرم افزار 

ي روزانه، میانگین ساالنه حداقل دماي روزانه، میانگین ساالنه حداکثر، اختالف بین میانگین حداکثر دما و میانگین حداقل دما، حداقل دما
  ثبت شده در سال و حداکثر دماي ثبت شده در سال محاسبه شد.

 
  تایج ن

). با توجه به این نمودار شدید ترین خشکسالی در سال 1نمودار تغییرات ساالنه این شاخص رسم شد (شکل SPIبعد از محاسبه شاخص 
 رخ داده است. 1967و   1964

  

  
  ساالنه SPI: تغیرات 1نمودار 

 
و هر یک از پارامتر هاي میانگین بارش ساالنه، میانگین ساالنه متوسط دماي روزانه،  SPI) نتایج حاصل از همبستگی شاخص 1جدول (

ه میانگین ساالنه حداقل دماي روزانه، میانگین ساالنه حداکثر، اختالف بین میانگین حداکثر دما و میانگین حداقل دما، حداقل دماي ثبت شد
  . در سال و حداکثر دماي ثبت شده در سال را نشان می دهد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Drought Indices Package 
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  و پارامتر هاي دمایی SPI: نتایج همبستگی 1جدول 
 

  
) پارامتر هاي میانگین ساالنه حداکثردما ، اختالف بین میانگین حداکثر دما و میانگین حداقل دما و 1با توجه به نتایج حاصل از جدول (

و پارامتر هاي دمایی ذکر  SPIهمبستگی دارد. به عبارت دیگر شاخص  SPIحداکثر دماي ثبت شده در سال در سطح یک درصد با شاخص 
% داراي روند تغییرات یکسان هستند و باهم رابطه تنگاتنگی دارند. اما پارامتر هاي میانگین ساالنه متوسط دماي روزانه، 99شده به احتمال 

  ندارند. SPIمیانگین ساالنه حداقل دماي روزانه و حداقل دماي ثبت شده در سال هیچ نوع همبستگی با شاخص 
  

  نتیجه گیري بحث و
سوم متوسط  متر است. این میزان، حدود یک میلی 250آید. متوسط میزان بارش ساالنه ایران  می بشمار جهان باران کم مناطق جزو ایران

 98میلیمتر بارندگی برابر  1بر اساس تحقیقات انجام گرفته در کشور، اثر مستقیم خسارت ناشی از کاهش هر باشد.  میزان بارش جهانی می

میلیارد متر مکعب باشد، خسارت  13میلیارد ریال می باشد. با فرض آنکه تفاوت میزان آب استحصالی در ترسالی در مقایسه با خشکسالی 
.(سامانه خشکسالی هواشناسی ایران)در این تحقیق به بررسی میلیارد ریال می گردد 1274کاهش سطح زیر کشت ناشی از آن برابر 

رامتر هاي میانگین بارش ساالنه، میانگین ساالنه متوسط دماي روزانه، میانگین ساالنه حداقل دماي روزانه، با پا SPIهمبستگی شاخص 
میانگین ساالنه حداکثر، اختالف بین میانگین حداکثر دما و میانگین حداقل دما، حداقل دماي ثبت شده در سال و حداکثر دماي ثبت شده در 

و میانگین ساالنه حداکثردما ، اختالف بین میانگین حداکثر دما و میانگین حداقل  SPIاط بین شاخص سال بررسی شد. نتایج حاکی از ارتب
دما و حداکثر دماي ثبت شده در سال است. به عبارت دیگر خشکسالی بر میانگین ساالنه حداکثردما ، اختالف بین میانگین حداکثر دما و 

سالتاثیر گذار است ولی تاثیر چندانی بر میانگین ساالنه متوسط دماي روزانه، میانگین میانگین حداقل دما و حداکثر دماي ثبت شده در 
  ساالنه حداقل دماي روزانه و حداقل دماي ثبت شده در سال ندارد.
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Correlations  

  میانگین دما 
 

میانگین حداقل 
  دما

میانگین حداکثر 
 دما

اختالف بین 
  حداکثر و حداقل

حداقل دماي 
  ثبت شده

حداکثر دماي 
  ثبت شده

SPI 

Pearson 

Correlation 
-.173 .039 -.459** -.450** .079 -.496** 

Sig. (2-tailed) .186 .765 .000 .000 .548 .000 

N 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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