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  :چکیده

 متغیرهایی ترینمهم از یکی بارندگی. است زیادي برخوردار همیتا از خطرآن مدیریت و خشکسالی با مقابله هايطرح تدوین در مختلف نواحی در خشکسالی وضعیت مطالعه         
 شاخص هر طبقات همزمان وقوع حاالت بررسی .است شده ارائه خشکسالی ارزیابی براي بارش مختلفی برپایه هايشاخص شود. میاستفاده  خشکسالی تعریف در آن از کهاست 
خراسـان   استان شهرستان مشهد مرکز در خشکسالی هايشاخص کارایی بررسی تحقیق این از هدف باشد. هاشاخص طابقت ارزیابی براي مناسبی معیار تواندمی خشکسالی معین

 ) و1360 -1389ساله (  30براي یک دوره زمانیTOPSIS  4وSPI، PN 2، 3  DI  1 هايشاخص هواشناسی براساس هايخشکسالی روند تعیین و تحلیل و تجزیه رضوي جهت
 ،(SPI)استاندارد  بارش شاخص از استفاده با و 1360 سال  تا 1389 سال از بارش ساالنه هايازداده استفاده با هدف، این به یابیدست براي باشد.می شاخص ترینمناسب انتخاب
هاي شاخص نخست وجایگاه ها در دهکشاخص ان داد که نش نتایج د.آم بدست زیر نتایج و گرفته قرار بررسی مورد TOPSIS تاپسیس و (DI)دهک  ،(PNI) نرمال از درصد
 اب هاکص دهشاخد لکرت عم. مشابهگیرندیر مي شدید قراهاخشکسالیشناسایی ظ در رتبه سوم به لحا PN شاخصو  دومدر رتبه  TOPSIS اخصه و شدد شستانداری ابارندگ
 هايخشکسالی کردن مشخص در مناسب عملکرد به توجه با  هادهک شاخص مچنین. هباشدمی آمده دست نتایج به دیگر از شدید هايخشکسالی دادن نشانر س داپسیص تشاخ

 تقریبـا  هدور11 نرمـال،  کمی بارش دوره9 ،مرطوب کمی دوره 2 ، مرطوب دوره SPI 3 شاخص اساس بر لذا. باشدمی شدید هايخشکسالی نمایش در مبالغه اندکی داراي شدید،
  خشکسـالی  واقعـه  2 متوسط، خشکسالی عهواق 4 ،نرمال واقعه 29  نرمال درصد شاخص مبناي بر که حالی در .است خشک خیلی دوره 2 و خشک دوره کمی 3 ،)خشک( نرمال

 اربسـی  واقعـه  2 ،تا ضـعیف  متوسط خشکسالی اقعهو 6 شدید، خشکسالی واقعه 3 شدید، بسیار خشکسالی واقعه 3ا هدهک شاخص مبناي بر و شدید خشکسالی واقعه 1 و ضعیف
 واقعـه  1 و شـدید  خشکسالی واقعه 1 و ضعیف خشکسالی واقعه 8 متوسط، خشکسالی واقعه 2 نرمال، واقعه 11  تاپسیس شاخص مبناي بر که خرآ در مرطوب واقعه 9 و مرطوب

  ت.ه اسداد رخ شدید بسیار تا ضعیف ترسالی واقعه 1 و شدید بسیار خشکسالی
شـاخص   نرمـال و  درصـد  شـاخص  هـا، دهـک  شـاخص ، SPI شـاخص  ،خشکسـالی  يهـا شـاخص  هواشناسی، خشکسـالی  :کلیـدي  کلمـات 
  تاپسیس

 
  

  مقدمه:
 محتمـل  آن وقوع یی هوا و آب نوع هر در تقریباً و افتدمی اتفاق متناوب یا مکرر بصورت که است طبیعی یک بالي خشکسالی

 در نآ بـرآورد  و بینـی پیش و گذشته وضعیت مطالعه ،کندمی پیدا ادامه متمادي هايسال طی و نبوده آنی خشکسالی پدیده اثرات. است
 کمبود  از  عبارت  توانمی  را خشکسالی. شود واقع موثر آن بروز از نسبی جلوگیري حتی و  آن اثرات کاهش در تواندمی آتی هايسال

، خشکسـالی  پـایش  و زیـابی ار بـراي  هواشناسـی  و آب علـم  دانشمندان. دانست خاص زمانی دوره یک در رطوبت طبیعی غیر و مستمر
 محاسـباتی  هـاي روش و  هواشناسـی  متغیرهـاي  بکـارگیري  براسـاس  هاشاخص این از یک هر که، اندداده ارائه متعددي هايشاخص
تـوان بـه آن    هاي اقلیمی یکی از مواردي است که در کشور ایران با وضعیتی متفاوت از سایر مناطق مـی پدیده. اندشده طراحی متفاوتی

کرد. گستردگی کشور ایران از نظر عرض جغرافیایی و اختالف ارتفاع بسیار قابل توجه در نقاط مختلف، ایران را داراي اقلیمی بسیار  نگاه
دهـد امـا    متنوع و پیچیده کرده است. به طوري که آستانه خاصی از بارندگی در شمال کشور آن ناحیه را در معرض خشکسالی قرار مـی 

ن اسـت کـه   آهاي اخیر حاکی از  در سال دماروند رو به افزایش  تواند منجر به سیل شود. در نیمه جنوبی کشور میهمان میزان بارندگی 
 کم آبی بی آبی و در معرض خطر  از این نظر بسیاري تاسیسات صنعتی و کشاورزي .قرار دارندخشکسالی در معرض  اکثر مناطق کشور

                                                             
1-Standardized Precipitation Index 
2-Percent of Normal 
3-Deciles Index 
4-Technique for order-prefrence by similarity to ideal solution Standard Index of 
Annul Precipitation 
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هاي شـدید   خشکسالیمعرض  در هاي اخیرسالاز جمله نواحی است که در ان رضوي،اسخراستان  مرکزشهرستان مشهد  .اند قرار گرفته
 مطالعه پژوهش،  این هدف راستا این در آید. نیمه خشک کشور به حساب می و این منطقه جزو مناطق خشک وراز این است. گرفته قرار

، (PNI) بارنـدگی   نرمـال  ، درصد(SPI) هايشاخص از استفاده با آن  خشکسالی وضعیت بررسی شهرستان، این در بارش هايویژگی
 مطالعـات  دنیـا  سـطح  در خشکسـالی  هـاي نمایـه  بررسـی  زمینه در. باشدمی  TOPSISو شاخص تاپسیس   (DI) بارندگی هايدهک

   کرد. اشاره زیر موارد به توانمی  جملهآن  از که صورت گرفته مختلفی
 را مرطـوب  تـا  خشـک  شـرایط  کـه  چـین  در نقطه چهار در را CZI7 وZSI،  SPI 6شاخص سه  )2001( همکاران و هونگ 5

هاي مقیاس در خوبی رابطه معموال شاخص سه این که داد نشان شاخص این از حاصل مقادیر بین همبستگی که کردند ارزیابی داشتند،
ـ  ZSI  وSPI  از را بهتـر  بسیار خشک شرایط CZI  ولی دارند مختلف زمانی           .کنـد مـی  گـزارش  SPI از تـر مرطـوب  را شـرایط  دريق

شـاخص   کـه  شـد  مشخص و کردند ارزیابی پالمر شاخص از استفاده با یونان در را هواشناسی خشکسالی )2009( لوکاس و اسپلیدز 8
9PDSI آنومالی رطوبت و زنیو z-inex کامال صتاریخی خا هايخشکسالی شناسایی در نتایج و میدهند نشان بهتر را رودخانه دبی 

 که شد مشخص  و  کردند بررسی انگلستان در را یندهآ در آن تغییرات و ايمنطقه خشکسالی )2010( براون و برك10.است متفاوت
 و تبخیر و بارندگی شاخص از) 1389( همکاران و نصاري. ااست ايگلخانه گازهاي افزایش از ناشی انگلستان در هواشناسی خشکسالی

 ایـن  بـه  و کردنـد  اسـتفاده  مشـهد  همدیدي ایستگاه در خشکسالی پایش براي فازي منطق اساس بر یافته توسعه شده، استاندارد تعرق
 پـایش  بـه  )1390( همکاران و منصوري .دهدمی را خشکسالی ترمناسب و تردقیق پایش امکان منطق این از استفاده که رسیدند نتیجه

 SPI 7:شـاخص   اسـاس  بـر  کـه  رسیدند نتیجه این به و پرداختند کرمان استان در خشکسالی هاينمایه برخی از استفاده با خشکسالی
 شـدید  بسـیار  واقعـه  35:  بارنـدگی  نرمال درصد شاخص برمبناي که حالی در مالیم خشکسالی واقعه 30 شدید، بسیار خشکسالی واقعه

 خشکسـالی  واقعـه  27 و شـدید  بسیار سالیخشک واقعه 37: هادهک شاخص اساس بر خرآ در و ضعیف خشکسالی واقعه 27 خشکسالی،
 نسـبی  نم دما، بارش، چهار عنصرجوي از استفاده با و TOPSISشاخص  خوش اخالق وهمکاران با استفاده از .است افتاده اتفاق ضعیف

) 1986-2003سـاله (  18آمـاري   دوره بـراي  خوزستان، استان همدیدي ایستگاه درچندداده  رخ هايخشکسالی بارش، روزهاي تعداد و
 SIAPروش خروجی با آن خروجی هايداده پیشنهادي، روش اعتبارسنجی نهایت جهت بندي نمودند. درپهنه نهایتاً و بنديرتبه و تعیین
 طوري به باشد،می TOPSIS روش کافی اعتبار گویاي نتایج حاصله که قرارگرفته مقایسه مورد کشور هايایستگاه از زیادي تعداد براي

  میدهد. را نشان  r=0/9باال مقداري  خوزستان، استان هايایستگاه براي مذکور هايی خروجیهمبستگ که
 

  هاروش و مواد
 ه وجـ در 59طـول جغرافیـایی    در شرقی ایران وشمال کیلومترمربع مساحت در 204با  رضوي،استان خراسان مرکز مشهد، شهر

بـین   رود،کشف ي آبخیزدرحوضه دقیقه و  8 درجه و 37دقیقه تا  43درجه و 35 عرض جغرافیایی و دقیقه  36و   درجه 60دقیقه تا  15
. اسـت  کیلـومتر  966تهـران   ي آن ازفاصله و متر، 985است. ارتفاع شهر از سطح دریا گردیده هزارمسجد واقع  هاي بینالود ورشته کوه

 )  1390،(ابراهیمی ویزدانی
 
  

                                                             
5.Huang 
6.Z- Score Index  
7-China Z Index  
8 -vasiliades 
9-Palmer Drought Severity Index  
10.Burke & Brown 
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  مشهد سینوپتیک ایستگاه مشخصات - 1 جدول
 حرارت درجه طمتوس
  )سانتیگراد(

 بارندگی متوسط
  ) میلیمتر(

  ارتفاع
  )متر(

 جغرافیایی طول
  ) دقیقه - درجه(

 جغرافیایی عرض
  )دقیقه - درجه(

4/14  5/267  2/999  38  - 59  16  - 36  
   

 .شد چهارمحال استخراج تسای از مربوطه هاي داده. قرارگرفت استفاده ایستگاه سینوپتیک مشهد مورد بارندگی هايداده تحقیق این در
 با هاداده صحت درستی و اکسل افزار نرم در هاداده کردن مرتب از پس ساله) بوده است.30( 1389تا  1360سال آماري از دوره طول

  .گرفتند قرار ارزیابی مورد 11توالی آزمون
 )DI( هادهک شاخص ،)PNI( نرمال درصد شاخص ،)SPI( استاندارد بارش شاخص: هاينمایه از استفاده با خشکسالی وقایع

 کـه  شـده،  اسـتفاده EXCEL  و  DIC نـرم افـزار   از ، ها شاخص تمام محاسبه براي. تعیین شد (TOPSIS)شاخص تاپسیس  و
 . شدند محاسبه تاپسیس و دهک ،نرمال درصد ،SPI هايبراي شاخص ساالنه و فصلی هاي زماتی ماهانه،مقیاس

 
 :نتایج و بحث

 چـولگی،  کشـیدگی،  معیارهاي بارندگی، شامل انحراف بارشء اجزا هاي هواشناسی،داده از استفاده با شد ابتدا ورکه گفتههمانط         
 بارندگی ترینکم که داد اطالعات بارش نشان تحلیل و تجزیه .دهدمی نشان را این محاسبات نتایج )2( جدول. گردیدند محاسبه ....

 نظمـی بـی  دهنده نشان بارش دامنه تغییرات در .است بوده 1361 سال در بارش ترینبیش و 1387 سال در میلیمتر 4/121میزان  به
 نشـان  این تحقیق در باال تغییرات دامنه لذا .باشدمی بررسی ایستگاه مورد محدوده در خشک اقلیمی شرایط و حاکمیت بارش باالي

 زیاد هايرخداد خشکسالی و خشک اقلیم حاکمیت دهنده نشان و این بوده ههمرا باال پذیري تغییر با و نامنظم ها بسیاربارش دهد، می
آمـاري   دوره در شهر ستان مشهد هاي شدت خشکسالی تعیین و ها نمایه مقادیر )3جدول( در.باشد می باالدر این ایستگاه شدت با و

  .است شده آورده مطالعه مورد
  

  مطالعه مورد دوره طی مشهد ایستگاه بارش آماري هاي ویژگی :)2جدول(
 مقدار نمایه آماري

 9/256 میانگین
 05/239 میانه

 84/74 انحراف استاندارد
 57/5601 واریانس
 5/400 بیشینه
 4/121 کمینه

 1/279 دامنه تغییرات
 24/0 چولگی

 - 75/0 کشیدگی
 
 بـراي  .گردیـد  انجـام  سـاالنه  سدرمقیـا  هـا شـاخص  کلیـه  محاسـبات  ابتـدا  گـر توصـیف  شاخص بهترین انتخاب بررسی منظور به

 بـه  فرضـیه  یـک  از کنـد، مـی  عمـل  بهتـر  شـاخص  کـدام  مطالعـه  مـورد  منطقـه  در خشکسـالی  شـدت  ارزیابی در اینکه تشخیص
 بارنـدگی  مقـدار  کمینـه  فرضـیه  ایـن  در .)1382 (بذرافشـان،  و خلیلـی  شـد  اسـتفاده  پـایش خشکسـالی   بـراي  کارآمدسنجه عنوان

                                                             
11 - Run Test  
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 تحـت  منطقـه  در اسـت کـه   شـدیدي  یـا  شـدید  بسـیار  هواشناسـی  خشکسـالی  کننـده  مـنعکس  یاقلیمـ  مدت بلند دوره طی یک
  توسـط  و اسـتخراج  آمـاري  دوره طـول  در بارنـدگی  مقـادیر  کمینـه  ابتـدا  در فرضـیه  ایـن  طبـق  .اسـت  افتـاده  اتفـاق  بررسـی 
سـال   بـا  مقـارن   DIهـا  ) شـاخص دهـک  3( جـدول  و آمـده  دسـت  بـه  نتـایج  مطـابق  اسـت.  شده ارزیابی خشکسالی هايشاخص

 و دهـد مـی  مـورد مطالعـه نشـان    ایسـتگاه  در را نرمـال)  از (خیلـی زیـاد کمتـر    شـدید  بسیار خشکسالی وقوع بارندگی، حداقل وقوع
 دالیـل . دهـد مـی  نشـان  خـود  از هـا شـاخص  بـه دیگـر   نسـبت  شـدید  هايخشکسالی نمایش در بهتري عملکرد که گفت توانمی

 داشـتن  هنگـام،  زود بینـی  پـیش  بـه  تـوان مـی را  کلـی  حالـت  در نخسـت  رتبـه  در آن گـرفتن  قـرار   DIشـاخص   مطلوبیـت 
 تقسـیم  آسـان،  نسـبتاً  محاسـبات  و مکـان  هـر  بـراي  بـودن  اسـتفاده  قابـل  تنهـایی،  بـه  بـارش  پـارامتر  از استفاده کمتر، پیچیدگی

 هـاي داده دادن قـرار  سـترس د در و خـاص  سـال  یـک  بـارش  بـه  بـاال  حساسـیت  نرمـال،  از توزیـع  هاییدهم بر هابارندگی وقوع
 بـه  نیـاز  بـاال  بـا دقـت   نتـایج  آوردن بدسـت  بـراي  (DI) شـاخص  ایـن  امـا . نمـود  اشـاره  خشکسالی به واکنش براي بارش دقیق

 .دارد شدید هايدادن خشکسالی نشان در مبالغه اندکی آمده بدست نتایج در و دارد مدتی طوالنی آمار
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  مطالعه مورد آماري دوره در شهرستان مشهد خشکسالی شدت نتعیی و ها نمایه مقادیر )3جدول(
 توصیف واقعه  ( TOPSIS) تاپسیس شاخصd+ d- cl توصیف واقعه di توصیف واقعه pn توصیف واقعه SPI بارش ساالنه مجموع سال

الی شددیدنرس 0.78 0.74 0.21 خیلی باالتر از نرمال DI(9): 379.5 نرمال 136.51 کمی مرطوب 1.25 350.7 1360  
 نرسالی بسیار شددید 1.00 0.93 0.00 خیلی زیاد باالتر از نرمال DI(10):> 379.5 نرمال 155.90 خیلی مرطوب 1.92 400.5 1361
 نرمال 0.56 0.56 0.45 باالتر از نرمال DI(8): 330 نرمال 125.61 تقریبا ترمال 0.88 322.7 1362
یئخشکسالی جز 75.44 تقریبا نرمال (خشک) 0.84- 193.8 1363  DI(3): 210.9 خشکسالی ضعیف 0.36 0.37 0.64 کمتر از نرمال 
 نرمال 0.56 0.52 0.41 اندکی باالتر از نرمال DI(7): 305.5 نرمال 113.89 تقریبا ترمال 0.48 292.6 1364
 نرسالی ضعیف 0.62 0.58 0.35 اندکی باالتر از نرمال DI(7): 305.5 نرمال 118.92 تقریبا ترمال 0.65 305.5 1365
 خشکسالی ضعیف 0.33 0.31 0.63 اندکی کمتر از نرمال DI(4): 226.9 نرمال 85.71 تقریبا نرمال (خشک) 0.49- 220.2 1366

 نرسالی ضعیف 0.58 0.56 0.40 باالتر از نرمال DI(8): 330 نرمال 119.46 تقریبا ترمال 0.67 306.9 1367
 خشکسالی متوسط 0.28 0.27 0.69 اندکی کمتر از نرمال DI(4): 226.9 نرمال 82.13 (خشک)تقریبا نرمال  0.61- 211 1368

یئخشکسالی جز 71.97 تقریبا نرمال (خشک) 0.96- 184.9 1369  DI(2): 184.9 خشکسالی ضعیف 0.33 0.33 0.66 خیلی کمتر از نرمال 

ز نرمالباالتر ا DI(8): 330 نرمال 128.45 تقریبا ترمال 0.98 330 1370  نرسالی متوسط 0.69 0.67 0.30 
 نرمال 0.45 0.81 0.97 خیلی زیاد باالتر از نرمال DI(10):> 379.5 نرمال 151.89 خیلی مرطوب 1.78 390.2 1371
 نرسالی شددید 0.78 0.79 0.22 خیلی باالتر از نرمال DI(9): 379.5 نرمال 147.72 خیلی مرطوب 1.64 379.5 1372
 نرمال 0.40 0.43 0.64 خیلی کمتر از نرمال DI(2): 184.9 خشکسالی متوسط 68.35 کمی خشک 1.09- 175.6 1373
 نرمال 0.41 0.39 0.56 اندکی کمتر از نرمال DI(4): 226.9 نرمال 88.32 تقریبا نرمال (خشک) 0.40- 226.9 1374
ز نرمالکمتر ا DI(3): 210.9 نرمال 81.59 تقریبا نرمال (خشک) 0.63- 209.6 1375  نرمال 0.44 0.44 0.55 
 نرمال 0.51 0.52 0.49 نرمال DI(5): 239.5 نرمال 93.23 تقریبا نرمال (خشک) 0.23- 239.5 1376
 نرسالی متوسط 0.66 0.66 0.33 خیلی باالتر از نرمال DI(9): 379.5 نرمال 135.03 کمی مرطوب 1.20 346.9 1377
 نرمال 0.50 0.49 0.50 نرمال DI(5): 239.5 نرمال 92.88 تقریبا نرمال (خشک) 0.24- 238.6 1378
 خشکسالی متوسط 0.23 0.22 0.75 خیلی کمتر از نرمال DI(2): 184.9 خشکسالی متوسط 65.74 کمی خشک 1.18- 168.9 1379

 شدید خشکسالی بسیار 0.00 0.00 0.93 خیلی زیاد کمتر از نرمال DI(1): 163.5 خشکسالی متوسط 55.90 خیلی خشک 1.51- 143.6 1380

 خشکسالی ضعیف 0.37 0.36 0.61 نرمال DI(5): 239.5 نرمال 89.49 تقریبا نرمال (خشک) 0.36- 229.9 1381
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 نرمال 0.56 0.54 0.42 نرمال DI(6): 286.8 نرمال 102.92 تقریبا ترمال 0.10 264.4 1382
 نرمال 0.51 0.49 0.47 نرمال DI(6): 286.8 نرمال 111.64 تقریبا ترمال 0.40 286.8 1383
 خشکسالی ضعیف 0.38 0.37 0.59 نرمال DI(5): 239.5 نرمال 91.28 تقریبا نرمال (خشک) 0.30- 234.5 1384

 خشکسالی ضعیف 0.32 0.31 0.67 کمتر از نرمال DI(3): 210.9 نرمال 82.09 تقریبا نرمال (خشک) 0.61- 210.9 1385

لتقریبا ترما 0.11 264.8 1386  نرمال 0.43 0.41 0.55 نرمال DI(6): 286.8 نرمال 103.07 
 خشکسالی شدید 0.15 0.16 0.89 خیلی زیاد کمتر از نرمال DI(1): 163.5 خشکسالی شدید 47.26 خیلی خشک 1.81- 121.4 1387

 خشکسالی ضعیف 0.35 0.55 1.02 اندکی باالتر از نرمال DI(7): 305.5 نرمال 113.97 تقریبا ترمال 0.48 292.8 1388

 خشکسالی ضعیف 0.31 0.35 0.77 خیلی زیاد کمتر از نرمال DI(1): 163.5 خشکسالی متوسط 63.64 کمی خشک 1.25- 163.5 1389
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  : )SPI( نرمال بارش شاخص
 و هـا خشکسـالی  و لیترسـا  بنـدي طبقـه  و تفکیک مربوطه مقیاس به توجه با سپس و شده محاسبه ادیرمقا  SPI معادله از استفاده با ابتدا

 کلشـ  در تـوان مـی  را شاخص این بندي طبقه از حاصل مهم نتایجفت. پذیر انجام مطالعه مورد ایستگاه در بارش آماري خصوصیات تعیین
  .کرد مشاهده )1( شماره

  

  
 شهرستان مشهد SPIشاخص نمودار :)1(نمودار 

  
 واقعـه  3و 1387و1380هايسال در شدید بسیار خشکسالی واقعه 2 که کنیدمی مشاهده) 3جدول شماره (و  SPI شاخص نمودار به توجه با

 بـه  1372و1371،1361 هايسال در مرطوب بسیار واقعه  3 مقابل در .است داده رخ 1389،1379،1373 هايسال طی در شدید خشکسالی
   .باشدمی نیز نرمال ارشب واقعه 10 و مالیم خشکسالی واقعه 11 بیانگر نمودار این همچنین است. پیوسته وقوع

  : )PNI( نرمال درصد شاخص
 براي نرمال هايسال و خشکسالی ترسالی، وقایع ،PNI مقیاس از استفاده با سپس و شده محاسبهمقادیر  PNI  شاخص معادله به توجه با

 است. شده ادهد نشان 2 شماره نمودار در شاخص این محاسبه از حاصله نتایج .گردید تعیین مطالعه مورد ایستگاه
  

   
 شهرستان مشهد PNIشاخص نمودار :)2(نمودار 

  
-سال طی در متوسط خشکسالی واقعه 4 نیز و 1387 سال در خشکسالی شدید بسیار واقعه یک  )3شماره ( جدول و نمودار این اساس بر

  .است داده رخ 1363،1369 هايسال طی در ضعیف خشکسالی قعهوا 2و 1389و1373،1379،1380 هاي
  : )DI( دهک ها شاخص

 و هاخشکسالی و ترسالی بنديطبقه جدول اساس بر سپس و شده محاسبه وقوع احتمال درصد مقادیر  DIC افزار نرم از استفاده با ابتدا
 دهش داده نشان 3 نمودار در شاخص این بنديطبقه از حاصل نتایجگرفت.  انجام مطالعه مورد ایستگاه در بارش آماري خصوصیات تعیین
  :است
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 شهرستان مشهد DIنمودارشاخص  :)3(نمودار 

  
 1373،1387،1389( هـاي سـال  در ان شـدید  بسـیار  خشکسـالی  که است داده رخ خشکسالی ورهد 4)، 3و جدول شماره ( نمودار به توجه با
) اتفـاق  1385-1379 -1375-1373-1369-1368-1366-1363( هـاي درسـال  کمتـري  وضعف شدت با خشکسالی واقعه  8 و ،)1380،

 افتاده است.
  : )TOPSIS( تاپسیس شاخص

ـ اسـاس آن ضـرایب مشـخص     سـپس بـر   و شـده   دهـی  وزن اقلیمی  پارامترهاي TOPSIS  افزار نرم از استفاده با ابتدا اوزان   ،دگردی
 .آمده است  )4در جدول شماره ( ترکیبی روش دینامیکی و اقلیمی با دو پارامترهاي 

  
  1369- 1360رهاي اقلیمی مشهد براي دوره آماري وزن پارامت )4جدول(

  وزن  پارامتر اقلیمی

  ترکیبی روش  روش دینامیکی
  6170/8  7975/1  دما

  2944/0  5110/5  درصد رطوبت نسبی
  6180/0  5687/0  تعداد روزهاي بارانی
  3434/0  3582/0  مجموع باران ساالنه

  
 آمـاري  خصوصـیات  تعیـین  و هاخشکسالی و ترسالی بنديطبقه جدول اساس بر پسس و شده محاسبه ،وقوع احتمالاس اوزان مذکور سا بر

  :است شده داده نشان  4 نمودار در شاخص این بنديطبقه از حاصل نتایج .گرفت انجام مطالعه مورد ایستگاه در بارش
  

  
  شهرستان مشهد TOPSISنمودارشاخص  :)4(نمودار 
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واقعـه   11 و  )1380( سـال  در نآ شـدید  بسـیار  خشکسـالی  کـه  اسـت  داده رخ خشکسالی دوره 12 )،7( شماره جدول و  نمودار به توجه با
 افتـاده  ) اتفـاق 1389و1363،1366،1368،1369،1379،1381،1384،1385،1387،1388هـاي ( سال در کمتري ضعف و  شدت با خشکسالی

  .است
 

 نتیجه:
 و  دوم رتبه در  TOPSISشاخص و  شده استاندارد بارندگی هاياخصش نخست و جایگاه در هادهک شاخص که داد نشان نتایج         

 تاپسیس شاخص با هادهک شاخص عملکرد مشابهت. گیرندمی قرار شدید هايخشکسالی شناسایی لحاظ به سوم رتبه در PN شاخص و
ـ  هـا دهـک  شـاخص  همچنـین . باشدمی آمده دست نتایج به دیگر از شدید هايخشکسالی دادن نشان در مناسـب   عملکـرد  بـه  توجـه  اب

میرسـد شـاخص    لـدا بنظـر  . باشـد مـی  شـدید  هـاي خشکسـالی  نمـایش  رد مبالغـه  اندکی داراي شدید، هايخشکسالی کردن درمشخص
TOPSIS ترسالی استفاده کرده است عملکـرد بهتـري در    روش خود براي تعیین خشکسالی و پارامترهاي بیشتري در توجه به اینکه از با
  خود نشان داده است. پتیک مشهد ازایستگاه سینو
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