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  چکیده

 هاي سال در خشکسالی .گرددمی انسانی جوامع به خسارات زیادي آمدن وارد موجب ساالنه که است محیطی هايپدیده از یکی خشکسالی
 را آن از ناشی خسارات االمکان حتی منطقی، مدیریت از استفاده با تا کرد تالش باید که است ساخته وارد کشور به زیادي خسارات اخیر

داد  لذا باید مناطقی که در معرض خشکسالی شدید هستند شناسایی و اقدامات الزم جهت کاهش اثرات این پدیده و مدیریت منابع  کاهش
ایستگاه سینوپتیک استفاده شد و  نقشه شاخص خطر  8آب صورت پذیرد. در این پژوهش جهت بررسی خشکسالی در استان کرمان از 

هاي مورد هایی که در آن خشکسالی رخ داده بود تهیه گردید. نتایج نشان داد که در میان سالاي سالبر GISخشکسالی با کمک نرم افزار 
توان بیان نمود که همزمان کل استان درگیر  پدیده خشکسالی رخ داده است. همچنین می 2010بررسی بیشترین شدت خشکسالی در سال 

  باشد.لحاظ زمانی از لحاظ مکانی نیز متغییر میشود و بارش کل استان عالوه بر متغییر بودن از نمی
  ، کرمانArc GIS، خشکسالی، نرم افزار SPIشاخص  کلمات کلیدي:

 
 

  مقدمه
 زندگی انسانها بر همواره بالیا این. دهندمی تشکیل را ما اطراف محیط بخشی از غیره و  خشکسالی برق، و رعد سیل، نظیر طبیعی بالیاي

 کشورهاي در که طبیعی بالي چهل ). از1392دارند (شکري و بهنیا،  پی در ناپذیري را جبران هايآسیب موارد بیشتر در و داشته منفی تأثیر
 اقتصادي، و بلندمدت کوتاه مدت تبعات و گستردگی به دلیل که خشکسالی است افتاده اتفاق ایران در آن مورد 31 وجود دارد، جهان

 و موقتی، طبیعی، ايعارضه خشکسالی .)1390شود (بذرافشان و همکاران،می محسوب آنهاترین مهم از زیست محیطی، و اجتماعی
).  در دهه اخیر  (Raziei, 2007 است مشهودتر خشکنیمه و خشک در مناطق آن نمود که شودمی محسوب منطقه هر در اقلیم بازگشتی

هاي انسانی زیادي را تحت تاثیر قرار داده است پیدا کرده است و جمعیتاي به دلیل مصرف روز افزون منابع آبی، پدیده خشکسالی ابعاد تازه
 و تدریج به پدیده این طبیعی مخاطرات سایر بر خالف که است این در طبیعی مخاطرات سایر با پدیده این ). تمایز2013(کیم و همکاران، 

 حوادث طبیعی سایر به نسبت بیشتري تاخیر با و سال دچن از پس است ممکن آن اثرات و عمل کرده طوالنی نسبتا زمانی دوره یک در
 سویی از و دانندمی خزنده بلیه و پدیده یک را حدودي آن تا باشدمی مشکلی کار آن شروع زمان دقیق تعیین چون بنابراین گردد، ظاهر
 مقایسهدر پدیده این وقوع هنگام در رسانی کمک گردد،می ساختاري خسارات به منجر کمتر بالیاي طبیعی سایر خالف بر خشکسالی چون

 هواشناسی و هیدورلوژي کشاورزي، شامل خشکسالی. )1389باشد(طالبی و همکاران، می ترمشکل و ترپیچیده سیل مثل هاپدیده سایر با
 ممکن دنیا مناطق ). همه1392(صالحوند و همکاران،  میپیوندد وقوع به هیدرولوزیکی و کشاورزي از هواشناسی بیشتر خشکسالی که است
 هايسامانه توسط تصادفی و نامنظم طور اقلیمی به نظر از که مناطقی در وضعیت این اما شوند، پدیده خشکسالی اسیر گاهی هر از است

 يهاخشکسالی با ایران اخیر دهه چند ). در1382(رضئی و همکاران،  شودمی مشاهده بیشتر گیرند،می قرار تأثیر تحت وهوایی آب مختلف
 ).  Keshavarz et al, 2013( است گذاشته تاثیر مدیریتی هايریزيوبرنامه کشاورزي هايفعایت بر که است شده مواجه زیادي
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 از کشاورزي و هیدرولوژیکی هاي خشکسالی واقع در. شود می شناخته دیگر هاي خشکسالی انواع منشا عنوان به هواشناسی خشکسالی
اگر چه متغیرهاي مختلف هیدرو کلیماتولوژیک نظیر بارش، جریان ). 2005 ، همکاران و بوکن( آیندمی وجود به هواشناسی خشکسالی

). 2013ترین عامل خشکسالی است( کیم و همکاران،نهري، رطوبت خاك در نتیجه خشکسالی است، کمبود بارش براي مدت طوالنی عمده
 اندازه متغیرها سایر که مناطقی در مخصوصا باشد، مناسب تواندمی ها خشکسالی انواع مطالعه براي هواشناسی متغیرهاي از استفاده بنابراین

 تحلیل براي آمار زمین هايروش ارزیابی به تحقیقی در) 2011و همکاران( Gholam ).1394همکاران، و نسب هاشمی( اندنشده گیري
 براي مناسب روشی عادي، کریجینگ روش که داد نشان نتایج .اندپرداخته مؤثر خشکسالی شاخص و شده استاندارد بارش شاخص مکانی
 شاخص اردکان از -هاي دشت یزد  خشکسالی بررسی ) منظور2014حیدري و همکاران ( .باشدمی خشکسالی مؤثر شاخص مکانی تحلیل

 هاخشکسالی تداوم افزایش که ضمنکردند و به این نتیجه رسیدند  استفاده ماهه 24و  12 ، 6 زمانی مقیاس ) در سهSPIاستاندارد ( بارش
بندي و تعیین بهترین شاخص خشکسالی در استان خراسان ) پهنه1394بروغنی و همکاران( است. شده آنها کاسته شدت از حدودي تا

 هايسال از بیشتر خشکسالی شرایط 2010 سال در که است آن از حاکی PNI شاخص خشکسالی بنديپهنه نتایجرضوي را بررسی کردند 
 به 2003و2000 سال که داد شان ZSI شاخص نتایج در کل استان شرایط ترسالی وجور دارد. 2003،2004،2009سالهاي است و دیگر

 SPI خشکسالی  شاخص که داشت آن از حکایت نتایج همچنین .باشدمی مطالعه مورد يدوره در سال ترینبارش پر و ترینخشک ترتیب
 شدت بنديهاي پهنهروش کارایی بررسی ) به1392( بهشتی راد و بهشتی راد .دارد دیگر هايشاخص به نسبت عملکرد را بهترین

 عملکرد از فاصله، معکوس و کریجینگ،کوکریجینگ روش سه از کریجینگ روش که داد نشان نتایج. پرداختند کرمان استان در خشکسالی
  .است برخوردار تريمناسب

 
  مواد و روش ها

  مطالعهمنطقه مورد 
 طول دقیقه 29 و درجه 59 تا دقیقه 26 و درجه 53 بین و مرکزي فالت شرقی جنوب در کرمان استان. است ایران استان پهناورترین کرمان
 و سیستان به شرق از جنوبی، خراسان استان به شمال از استان این. دارد قرار شمالی عرض درجه 32 تا دقیقه 55 و درجه 25 و شرقی

 این از و باشد می مربع کیلومتر 181714 معادل استان مساحت. شود می محدود هرمزگان به جنوب از و فارس و یزد به غرب از بلوچستان،
 برون مختلف بادهاي تأثیر کرمان تحت درصد از مساحت ایران را شامل می شود. استان 11است و  ایران پهناور استان دومین حیث

 و آب تنوع استان از کند و از همین جهت این می زیادي تحوالت دستخوش را ان هواي و آب بادها این وزش. است محلی و اي منطقه
 .است برخوردار کوهستانی و سرد و معتدل هوایی از نقاط از برخی در و کویري، تا خشک چندان نه به متمایل خشک شدیداً و گرم از هوایی

  ایستگاه هاي مورد مطالعه نمایش داده شده اند. 1در شکل 
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  هاي سینوپتیک مورد استفاده موقعیت جغرافیایی کرمان و ایستگاه: 1شکل 

 
  روش تحقیق

ساله بودند اتخاب شد.  سپس براي برآورد شاخص خطر  15ایستگاه سینوپتیک که داراي آمار  8هاي بارش ماهانه در این تحقیق داده
 مقادیر و متوسط بارش از بیش بارندگی نشاندهندهی SPI مثبت مقادیر) استفاده گردیده است. SPIخشکسالی از شاخص بارش استاندارد(

افتد و هر یا کمتر برسد خشکسالی اتفاق می -1به  طور مستمر منفی و به  SPIدر این روش اگر مقدار  .دارد را عکس معناي آن، منفی
را در  SPIهاي شاخص شود. کالساز فرمول زیر  استفاده می SPIیابد. براي محاسب ه شاخص لی پایان میوقت مثبت شود خشکسا

  اند.آورده شده 1جدول 
  

  1رابطه 

                                                                                                                    
  باشد. ها میانحراف معیار کل سال سال، کل بارندگی میانگین   푃میانگین بارندگی هر سال،  Piشاخص خشکسالی،  SPIدر آن 

 چگالی تابع. شود داده برازش گاما احتمال توزیع تابع به ایستگاه هر آماري دوره بارندگی هاي داده باید ،SPI محاسبه منظور به کلی بطور
  :است زیر صورت به توزیع این احتمال
g(x)                                                                              2رابطه  =

( )
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                                                                                                    3رابطه = 	 	1 + 1 + 					  

β                                                                                                                                       4رابطه =  
A                                                                                                                 5رابظه  = ln(x) − ∑ ( )  

n است آماري دوره طول در ماه یک براي تجمعی بارندگی میانگین مشخص، ماه یک براي   عالوه به. است بارندگی مشاهدات تعداد .
 زیر صورت به ریاضی تجمعی احتمال تابع یک توسط موثري صورت به ایستگاه در بارندگی توزیع تا دهدمی اجازه شده  محاسبه پارامترهاي

  شود داده نشان
G(x)                                                                                         6رابطه   = ∫ ( )∫ x e dx  
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q 1بعد از محاسبه از نرم افزار . است صفر احتمال همانDIP   براي تجزیه و تحلیل شاخص خشکسالی و مقایسه این شاخص ها استفاده
(نقاط ارتفاعی) گذاشته شد و نقشه بارش بدست آمد . به روش  DEMبه جاي  ارتفاع در ان رابطه، نقشه  GISشد. سپس در نرم افرزار 

 هایی که خشکسالی داشتیم صورت گرفت.بندي براي سالکریجینگ ساده پهنه
  

  SPI بندي شدت خشکسالی و ترسالی بر اساس شاخص : طبقه1جدول 
 SPIمقادیر   طبقه خشکسالی

  و بیشتر 2  ترسالی بسیار شدید
  99/1تا  5/1  ترسالی شدید

  49/1تا  1  ترسالی متوسط
  -99/0تا  99/0  نرمال

  - 49/1تا   -1  خشکسالی متوسط
  -99/1تا  -5/1 خشکسالی شدید
خشکسالی بسیار 

  و کمتر  -2  شدید

  
  نتایج 

در جنوب  2001هایی که خشکسالی در آن رخ داده است نتایج زیر به دست آمد. در سال بندي سالبا توجه به آنچه که گفته شد پس از پهنه
رویم از شدت خشکسالی کم تا جنوب غرب کرمان شاهد خشکسالی بسیار شدید هستیم. از جنوب کرمان هر چه به سمت شمال کرمان می

شاهد کم شدن خشکسالی در  2003).  در سال 2شود و  بیشترین مساحت در سطح استان به طبقه نرمال اختصاص داده شده است(شکلمی
طبقه خشکسالی شدید  و خیلی شدید حذف شده و  در جنوب و شرق استان شاهد کالس خشکسالی متوسط  باشیم وسطح استان می

جنوب و شمال کرمان خشکسالی نرمال است در تمام شمال  2008). در سال 3شود(شکل هستیم و در بقیه استان کالس نرمال مشاهده می
شاهد شدت خشکسالی افزایش   2010). در سال 4متوسط است(شکل شرق تا جنوب شرق و مرکز و غرب و شمال غرب کالس خشکسالی 

هاي یابد به گونه اي که در شمال استان شاهد خشکسالی شدید هستیم. در جنوب استان خشکسالی نرمال است و در میانه استان کالسمی
 ).5شود(شکل خشکسالی شدید و متوسط مشاهده می

  

  
  2003بندي خشکسالی سال : نقشه کالس3شکل           2001لی سال بندي خشکسا: نقشه کالس 2شکل        

                                                             
1 Drought Indices Package 
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  2010بندي خشکسالی سال : نقشه کالس5شکل           2008بندي خشکسالی سال : نقشه کالس 4شکل      

 
  بحث و نتیجه گیري

رخ  داده است که  2010بررسی در سال  با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که شدیدترین خشکسالی در بازه زمانی مورد
توان بیان نمود که مناطق شمالی را تحت تاثیر قرار داده است در این سال ایده ال ترین شرایط در جنوب استان حاکم است. به طور کلی می

موضوع است که بارش در شود که این بیانگر این در سرتا سر استان در یک زمان واحد در طول یک سال کل استان درگیر خشکسالی نمی
باشد که این موضوع باعث متغییر بودن خشکسالی در استان کرمان عالوه بر اینکه از لحاظ زمانی متغییر است از لحاظ مکانی هم متغییر می

ات توانیم گامی در جهت کاهش خشکسالی برداریم. بر اساس نتایج این تحقیق و تحقیقسطح استان شده است. با پایش خشکسالی می
شود که با  انجام توان براي کاهش اثرات خشکسالی و مدیریت بهتر منابع آب در زمان وقوع خشکسالی بهره برد. پیشنهاد میمشابه می

تحقیقات به روز تر با دامنه زمانی بلند مدت تر، به کنترل این پدیده پرداخت و به راهکارهاي مناسب مدیریتی در جهت بهبود این معضل 
  دست یافت.
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