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 خالصه

 مدت دراز شرایط ميانگين به نسبت ایستابي، سطح عمق و هوا حرارت درجه افزایش و خاك رطوبت و رواناب بارش کاهش از ناشي خشكسالي

 شاخص ( DI ) ها دهك ، شاخص(PNI) نرمال درصد ، شاخص ( SPI )استاندارد بارش شاخص :هاي نمایه از استفاده با خشكسالي وقایع .است

Z چيني ( CZI )، شاخص Z شده اصالح چيني ( MCZI )، شاخص عدد Z ( ZSI ) دهد مي نشان نتایج. شد تعيين و رانگاچاریا موهان روش و 

 ،CZI و SPI ، ZSI هاي شاخص به مربوط هاي منحني همچنين دارند مشابهي روند ها ایستگاه تمام در ها دهك و نرمال درصد هاي شاخص که

 گونه این MCZI شاخص براي که شد مشاهده ها آن بين دو به دو صورت به خوبي بسيار همبستگي و بوده منطبق برهم تقریبا ها ایستگاه تمام در

. شد تعيين ها ایستگاه تمام براي شدت و مدت خاتمه، شروع، از اعم ساليخشك وقایع خصوصيات چاریا، رانگا و موهان روش در .است نبوده

 و خشكسالي مستعد مناطق تعيين منظور به ،)خشكسالي بندي پهنه( خشكسالي شدت هم و مدت هم هاي نقشه تهيه براي روش، این از استفاده

 .شود مي توصيه آینده وضعيت بيني پيش همچنين

 

 .خشكسالی شدت خشكسالی، های شاخص خشكسالی، بندی پهنه ه،ماهان بارندگیکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 را جوامع مستقيم طور به خشكسالي زیرا است، گرفته قرار بررسي مورد گسترده طور به که است موضوعاتي از یكي خشكسالي اقليمي، تحقيقات در

 محيط بر مستقيم اثرات همچنين دهد، مي قرار تاثير تحت انرژي ذخایر و آب منابع غذایي، مواد به دسترسي قابليت یا فراواني در تغييرات طریق از

 .دارد زیست

 کمبود هواشناسي، خشكسالي در. نمود تقسيم - اجتماعي اقتصادي و کشاورزي هيدرولوژي، هواشناسي، عمده گروه چهار به توان مي را ها خشكسالي

 ميانگين از کاهش درصدهاي مانند مشخص، مقدار یك از بارندگي کمبودهاي که شود مي برآورد منطقه یك براي ميانگين به نسبت بارندگي ميزان

 منابع دیگر یا و زیرزميني هاي آب اي، رودخانه هاي جریان درازمدت وضعيت هيدرولوژیكي، خشكسالي در. بود خواهد بررسي قابل نيز مدت، دراز

 .شود بررسي مي آب

 هاي خشكسالي از هریك علمي هاي یافته طبيعتا،. شود مي بررسي رشد فصل طول در خاك رطوبتي يرهذخ کشاورزي، هاي خشكسالي در که درحالي

 .شود مي گرفته کار به اجتماعي اقتصادي خشكسالي بررسي در فوق

 کمبود از عبارت يخشكسال پالمر، تعریف طبق .باشد مي خشكسالي زمينه در ها پژوهش نخستين جمله از( 1691) پالمر توسط شده انجام هاي پژوهش

 .شود مي گفته کمبود حالت به مستمر واژه و ميانگين طبيعي شرایط از نظر مورد شاخص انحراف به طبيعي غير واژه که رطوبت، طبيعي غير و مستمر

 چاریا رانگا و موهان توسط بعدا ها آن روش که( 1699) همكاران و هربست تحقيقات شده، انجام هواشناسي خشكسالي زمينه در که کارهایي ازجمله

 .]2[ پرداخت فارس استان در هواشناسي خشكسالي وقایع بررسي به رانگاچاریا و موهان روش از استفاده با (1711) کریمي.]1[ شد اصالح( 1661)
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 این که رسيدند نتيجه این به تعددم زماني هاي مقياس در پالمر و استاندارد بارش نمایه دو بين همبستگي ضرایب مقایسه با( 1691) همكاران و گيبس

 همبستگي کمترین و 6/0 نزدیك به همبستگي ضریب مقياس این در که دارند ماهه 21 به نزدیك زماني مقياس در را همبستگي حداکثر شاخص دو

 .]7[ است ماهه 22 مقياس زماني به مربوط

 z نمره و ) CZI ( چيني z (، (SPI ) شده بارش استاندارد هاي شاخص ابيارزی به ماهانه، بارندگي داده هاي از استفاده با ،(2001) همكاران و وو

( z-Score  سه هر که گرفتند نتيجه این محققين. پرداختند چين کشور مرطوب و خشك هاي براي  اقليم ماهه،21 و6 /1/7/9 زماني هاي مقياس در 

 از شاخص تر آسان ،z  عدد و CZI هاي شاخص به مربوط ولي محاسبات داشته، همراه به زماني هاي مقياس همه براي یكساني را نتایج شاخص،

SPI 2[ است بوده[. 

 ، Z عدد شاخص سه از یونان کشور متفاوت در زماني هاي مقياس در هواشناسي هاي مطالعه خشكسالي براي ،( 2007)  همكاران و لوکاس

 همچنين و یكساني داشته روند ماهه 21 زماني مقياس براي شاخص هر سه که گرفتند نتيجه آنها .کردند استفاده استاندارد و بارش بارش ناهنجاري

 .]1[ دارد ( PDSI )پالمر شاخص با خوبي مطابقت

 زماني هاي مقياس در شده، اصالح پالمر و محصول رطوبت هاي نمایه از بهتر SPI خشكسالي نمایه که است معتقد( 2001) گيروکس دوپنگي

 .]9[ کنند مي عمل متوسط تا کوچك

 و ( DPI ) بارندگي هاي دهك هاي نمایه که گرفتند نتيجه و داده قرار بررسي مورد را ناسيهواش خشكسالي هاي نمایه( 1732) بذرافشان و خليلي

 .]1[ دارند ایران در هواشناسي هاي خشكسالي ارزیابي براي را کاربرد بهترین ( SIAP ) ساالنه بارندگي معيار نمایه

 وضعيت تحليل جهت شاخص ترین مناسب و گرفتند قرار بررسي مورد z نمره و استاندارد بارش دهك، نرمال، درصد هاي شاخص پژوهش، این در

 دوم جایگاه در z نمره شاخص نخست، جایگاه در ها دهك شاخص و استاندارد بارش شاخص مدت، طوالني دوره یك هاي سال طي در خشكسالي

 .شدند تعيين سوم جایگاه در نرمال درصد شاخص و

 ( PNI ) نرمال درصد شاخص ( SPI ) استاندارد بارش شاخص: هاي نمایه از استفاده با هواشناسي خشكسالي وقایع تعيين تحقيق، این انجام از هدف

 هاي داده از استفاده با رانگاچاریا و موهان روش و Z عدد شاخص شده، اصالح چيني Z شاخص چيني، Z شاخص ( DI ) ها دهك شاخص

 .است استان سيستان بلوچستان هواشناسي سازمان به نصرت آباد وابسته سينوپتيك هاي ایستگاه ماهانه بارندگي

  خشكسالي شدت ارزیابي جهت هواشناسي ساليهاي خشك شاخص عملكرد آن، مطالعه و خشكسالي پدیده اهميت به توجه با نيز پژوهش دراین

ین عمل را مورد بررسي و مقایسه قرار گرفت و مناسبترین شاخص که نسبت به تغييرات بارش بيشترین مطابقت دارد مورد بررسي قرار ميگيرد که ميتوان ا

 از جنبه هاي نوآوري این تحقيق بيان کرد.

 

 منطقه مورد مطالعه .2
 

 101 در  متر از سطح دریا 1116دقيقه با ارتفاع متوسط  17درجه و  26دقيقه و عرض جغرافيایي  16درجه  16جغرافيایي  شهر نصرت آباد در طول

گراغه و چاه حسينعلي و  – ، حصاروئيه هاي چاه رحمان دهستان، به نام  و داراي چندین  بم – زاهدان  کيلومتر شمال غربي زاهدان و در مسير

ها به  تابستان  باشد. حداکثر درجه حرارت در و خشک مي رت آباد داراي آب و هواي گرمنص .باشد حوزه نفوذ شهري نصرت آباد مي جزء روستاهاي تابعشان

مورد مطالعه  منطقه 5در شکل  .رسد متر مي میلي 13درجه سانتیگراد زیر صفر و میزان بارش سالیانه آن به  3ها حداقل دما به  سانتیگراد و در زمستان  درجه 24  باالی

 نمایش داده شده است.
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 . منطقه مورد مطالعه1شكل 

 
 

 ها مواد و روش .3
 

 استفاده مورد هستند، سيستان بلوچستان  استان سازمان هواشناسي به مربوط که نصرت آباد هاي سينوپتيك ایستگاه بارندگي هاي داده تحقيق این در

 باشد. مي (31-32) سال 2نصرت آباد طي   ایستگاه آماري دوره طول. شد تان استخراجآب منطقه اي اس از مربوطه هاي داده. قرار گرفت

 از استفاده با خشكسالي وقایع .گرفتند قرار ارزیابي مورد  توالي آزمون با ها داده صحت درستي و اکسل افزار نرم در ها داده کردن مرتب از پس

 اصالح چيني z شاخص چيني، z شاخص ،( DI )  ها شاخص دهك ،( PNI )  نرمال درصد شاخص( SPI )  بارش استاندارد شاخص: هاي نمایه

  DIP افزار نرم از رانگاچاریا، و موهان روش از غير به ها شاخص تمام محاسبه براي. شد تعيين رانگاچاریا و موهان روش و z عدد شاخص شده،

 و شده اصالح چيني z چيني، z استاندارد، بارش هاي شاخص براي، ساله یك و ماهه 23و  22، 13، 12، 6، 9، 7، 1 هاي زمان مقياس که شده، استفاده

 و خشكسالي مختلف هاي نمایه محاسبه روش. شدند محاسبه ها دهك و نرمال درصد هاي شاخص براي ساالنه و فصلي ماهانه، هاي مقياس و z عدد

 :باشد مي زیر شرح به خشكسالي، مشخصات همچنين

 ( SPI ) ستانداردا بارش شاخص. 3-1
 تعيين و پایش منظور به (1661) و همكاران کي مك توسط که است استوار زماني مقياس هر بارندگي براي وقوع احتمال محاسبه بر نمایه این اساس

 این مقدار محاسبه 1 ولشود جد مي محاسبه ساله یك و ماهه 23و  22، 13، 12، 6، 9، 7، 1زماني هاي مقياس براي شاخص این  .شد ها ارائه خشكسالي

 .است معين ایستگاه یك براي بارندگي فراواني توزیع بر گاما احتمال چگالي تابع برازش شامل شاخص

 (Mackee et al, 1995. درجه بندی شدت خشكسالی و احتمال وقوع شاخص خشكسالی بارش استاندارد)1جدول 

 
 

طوبخيلي مر کمي مرطوب مرطوب خشك کمي خشك خيلي خشك فرو خشك  توصيف واقع فرا مرطوب 

کوچكتر از 

2-  
-66/1تا -1/1 -26/1تا  -1  -66/0تا  0  0تا  66/0  26/1تا   1  1/1تا  66/1  2بزرگتر از    SPIحدود  

0223/0  02/0  0616/0  7217/0  7217/0  0616/0  02/0  0223/0  احتمال وقوع 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 2

 و صفر ميانگين داراي که کند مي تبعيت نرمال توزیع از زماني، دوره یك براي بارش مدت بلند هاي داده از آمده بدست SPI شاخص مقادیر

 .است یك معيار انحراف

 (PNI)نرمال درصد شاخص. 3-2

 ميانگين) نرمال بارندگي مقدار بر رخداده بارندگي ميزان تقسيم از. است خشكسالي ارزیابي براي ها شاخص ترین ساده جمله از شاخص این

 زیر رابطه از و شود مي محاسبه ساالنه و فصلي ماهانه، زماني هاي دوره براي شاخص این. شود مي بيان درصد برحسب و آید مي دست به( درازمدت

 :آید مي بدست

(1)                                                                                                                                                                

i
N

P
P

P


 
 .است شده ارائه (2) درجدول نمایه این مختلف طبقات. است ماه همان بارندگي آن در که : Pi ماه بارندگي i و P درازمدت ميانگين

 . طبقه بندی شاخص درصد نرمال2جدول 

 PNIرتبه PNIمقادیر  کالس

درصد 10-30 خشكسالي جزئي  1 

كسالي متوسطخش  10-11  2 

درصد 20-11 خشكسالي شدید  7 

% 20کمتر از  خشكسالي بسيار شدید  2 

 

 (DI)ها دهك . شاخص3-3

 

 در. شد رائه(1619) ماهر و وسيله گيبس به شاخص این. است( رویدادها درصد ده) ها در دهك ماهانه بارندگي هاي داده کردن مرتب با شاخص این

 دهك. شود مي ازناميده هریك که کند مي تقسيم بندي توزیع، از دهم یك هاي دسته در را درازمدت شده ثبت يرویدادها توزیع روش این

(Decile )  دهك، دومين. کند نمي تجاوز بارش رویدادهاي کوچكترین درصد10 از که است بارش از اي اندازه دهك اول یك ها قسمت این 

 برابر آن مقدار که دهم دهك به مربوط مقدار ترتيب همين به و کند نمي تجاوز پایين رویدادهاي کوچكترین درصد 20 از که است بارشي اندازه

 ماهانه، زماني هاي دوره براي نرمال، درصد شاخص همانند نيز شاخص این. است شده ثبت آماري دوره طول در رخداده بارش مقدار بزرگترین

 .است (7) جدول صورت به ها دهك بندي طبقه. شود مي محاسبه ساالنه و فصلي

 ها بندی دهک . طبقه3جدول 

ها دهك کالس  ردیف 

% 10کمتر از  خيلي زیاد کمتر از نرمال  1 

درصد 20تا  10 خيلي کمتر از نرمال  2 

درصد 70تا  20 کمتر از نرمال  7 

درصد 20تا  70 اندکي کمتر از نرمال  2 

درصد 10تا  20 نرمال  1 

درصد 90تا  10 نرمال  9 

ندکي باالتر از نرمالا درصد 10تا  90   1 

درصد 30تا  10 باالتر از نرمال  3 

درصد 60تا  30 خيلي باالتر از نرمال  6 

درصد 100تا  60 خيلي زیاد باالتر از نرمال  10 
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 (MCZI) عدد شاخصو   Z (ZSI)  شاخص Z چيني (CZI)، شاخص Z شده اصالح چيني. 3-4

 کنند، مي پيروي سه تيپ پيرسون توزیع از بارندگي هاي داده که فرض این با  .است گرفته شكل شاخص CZI – سونویل سوم ریشه تبدیل براساس

 :شود مي محاسبه زیر صورت به شاخص

(1)                                                                                                                   
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3

1

3

( )
n

J

J
S

X X

C
n 










 
 

(7)                                                                                                                                                                     
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J ،ماه مورد نظر =CS ،ضریب چولگي =J ،متغير استاندارد =XJ بارندگي ماه =J ،X ،ميانگين بارندگي ماهانه = 

nها در طول دوره آماري،  = تعداد کل ماه
2هاي بارندگي ماهانه،  = واریانس دادهانحراف معيار داده هاي بارندگي ماهانه = 

 است. SPIبندي مقادیر این سه شاخص همانند طبقه رود. به کار مي CZIسبات هاي بارندگي به جایه ميانگين درمحا ميانه داده  MCZIبراي محاسبه    

 

 نتايج و بحث .4
 

 شكل  در که گونه همان نمونه، به عنوان که شدند محاسبه نرمال درصد و ها دهك هاي ایستگاه، شاخص سه هر براي ماهانه هواشناسي آمار بررسي با

 شاخص براي دو این که گرفت نتيجه توان مي بنابراین،. یكدیگر دارند با کمي اختالف و اشتهد یكساني روند منحني شده دو داده نشان (7و ) (2)

 .یكدیگر ندارند با چنداني تفاوت تر و خشك هاي دوره تعيين

 MCZI شاخص بين همبستگي شده، ولي مشاهده ایستگاه سه هر در دو به دو صورت به CZI وZSI ،SPI شاخص سه بين باالیي خطي همبستگي

R  دیگر هاي شاخص که ساله یك مقياس در خصوصا .است پائين ساله یك و ماهه سه و یك زماني هاي مقياس ذکرشده در شاخص سه با
2 

 شاخص سه به مربوط هاي منحني انطباق و باال همبستگي. دهد مي نشان را صفر به مقداري نزدیك MCZI شاخص که درحالي داشته یك به نزدیك

CZI و ZSI ،SPI ولي دارند، مشابهي نتيجه سه شاخص این که است آن از حاکي MCZI شاخص باید حتما مطالعات در نيست، لذا، گونه این 

MCZI گرفت نظر مجزا در طور به را. 

 
 SPIشاخص  .2شكل 
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 ZSI. شاخص 3شكل 

 

 
 CZI. شاخص 4شكل 

 

 
 

 mczi. شاخص 4شكل 
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 رگرسیون خطی بین جهار شاخص خشكسالی R2. ضریب همبستگی 4جدول 

 SPI - CZI SPI - MCZI SPI – ZSI CZI- MCZI CZI - ZSI MCZI - ZSI مقياس زماني
 19/0 69/0 331/0 60/0 19/0 63/0 ماهه 1

 19/0 631/0 31/0 67/0 23/0 61/0 ماهه 7

 119/0 611/0 11/0 632/0 93/0 611/0 ماهه 9

 362/0 632/0 113/0 39/0 11/0 66/0 ماهه 6

 129/0 69/0 63/0 336/0 96/0 693/0 ماهه 12

 67/0 136/0 67/0 67/0 39/0 631/0 ماهه 13

 679/0 372/0 621/0 39/0 67/0 666/0 ماهه 22

 613/0 611/0 336/0 67/0 30/0 612/0 ماهه 23

 

 

 گيري نتيجه .5
هم مقایسه شده اند و ميزان ها محاسبه و با  هاي خشكسالي مورد مطالعه قرار نگرفته است اما در این تحقيق این شاخص در مطالعات  گذشته همه شاخص

 وقایع، سایر و شدید بسيار خشكسالي مثال وقایع تعداد ، MCZI و DI ، SPI ، ZSI ، CZI هاي شاخص دري نيز به دست آورده شد که  گهمبست

 قبل از دادي قرار صورت به خشكسالي وقایع تعداد چاریا، رانگا و موهان روش در ولي،. شود مي بررسي ها آن زماني توزیع فقط و است مشخص

 خشكسالي دوره یك داخل در مازاد بارندگي است ممكن و نيست خشكسالي بارندگي کمبود هر چاریا، رانگا و موهان روش در .نيست مشخص

 هاي نقشه ترسيم با منطقه، یك خشكسالي بندي پهنه در لذا،. هستند ماهه چند که گردند مي مشخص خشكسالي هاي دوره روش، این در. بگيرد قرار

 با. نمود استفاده آن از مختلف هاي زمينه در و کرده بندي طبقه خشكسالي خطرپذیري نظر از را منطقه توان مي خشكسالي مدت هم و شدت هم

 از که شود مي پيشنهاد لذا،. نمود بيني پيش نيز را آینده خشكسالي وضعيت توان مي رانگاچاریا، و موهان روش در شده تعيين خشكسالي هاي دوره

 استفاده آینده در خشكسالي وقایع بيني پيش همچنين و خشكسالي هاي نقشه ترسيم و خشكسالي وقایع تعيين براي نيز چاریا رانگا و موهان روش

 .نمود
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