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  چکیده

غربی با استفاده از شاخص استاندارد ی در استان آذربایجان سال خشکوهش بررسی شدت، تداوم و فراوانی ژهدف از این پ 

هاي ی و ترسالی در ایستگاهسال خشکشدت  ینتر بیشبندي پهنه چنین همآماري و  دوره سال 23 در طول )SPI( بارش

بوده است.  نتایج این مطالعه حاکی از آن است ایستگاه شامل ارومیه، تکاب، خوي، ماکو و مهاباد مورد مطالعه سینوپتیک 

 1385و  1394هاي در سال 21/2و ایستگاه خوي و مهاباد با شاخصی برابر 1378در سال   - 03/2خصی برابرتکاب با شا

هاي ماکو و ارومیه با داشتن  و ایستگاهرا داشته،  ها ی و ترسالی در بین سایر ایستگاهسال خشکین شدت تر بیشترتیب داراي  به

ها اند، در تمام ایستگاهی و تر سالی داشتهسال خشک از نظرین تداوم را تر بیشسال خشک و تر  ششو  هشتبه ترتیب 

  ی و ترسالی داراي وضعیت نرمال بوده است.سال خشکین فراوانی غالب از لحاظ تر بیش

  بندي، شاخص استاندارد بارش.استان آذربایجان غربی، ایستگاه سینوپتیک، بارش، پهنه کلیدي: واژگان           

  

  مقدمه 

پیوندد، قرار گرفتن بر روي در هر نوع آب و هوایی به وقوع می اي است که به صورت مکرر و تقریباًخشکسالی پدیده

جامعی ( کمربند خشک جهان و ایجاد شرایط خاص سینوپتیکی، همواره سبب وقوع پدیده خشکسالی در کشور ایران گردیده است

وضعیت منطقه از نظر شروع خشکسالی و چگونگی توسعه زمانی و مکانی  ). پایش خشکسالی به منظور بررسی1392و رادمنش، 

پناه، (جهانگیر و جهان هاي خشکسالی استترین راه به منظور پایش خشکسالی استفاده از شاخصشود. مرسومخشکسالی انجام می

پایش خشکسالی صورت گرفته شده است منظور . با توجه به اهمیت این پدیده تا کنون مطالعات فراوانی در سراسر دنیا به)1397

)، در منطقه سورت واقع درگجرات 2015و همکاران ( Shahتوان به برخی از  مطالعات انجام شده در این راستا اشاره نمود. که می

 SPI ماهه را در مقایسه با مقدار واقعی خشکسالی ایستگاه پیدا کردند. و مقادیر مثبت12هند شاخص خشکسالی در مقیاس زمانی 

نشان  SPIنشان دهنده شرایط نرمال روبه خشک است. نتایج روش  SPI  نشان دهنده شرایط نرمال روبه مرطوب ومقدار منفی

با ، در استان فارس )1390( محمدي مطلق و همکاران. % نرمال روبه مرطوب و نرمال روبه خشک است50دهنده تنوع به ترتیب 

ها وضعیت که در تمامی ایستگاه به مطالعه پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است ،و زنجیره مارکوف  SPIشاخصاستفاده از 

در ، )1392(قنواتی و همکاران بوده است.با مقیاس زمانی شش ماهه، بیشترین فراوانی را دارا  SPIتقریباً نرمال بر اساس شاخص 

 آن گویاي. نتایج دادندبه منظور پایش خشکسالی مورد مطالعه قرار را  SPIو  Z ،SIAP  ،RAIشهرستان امیدیه چهار شاخص؛ 

و بوده  SIAPو  RAI ،SPIهاي ترین شاخص در تعیین میزان خشکسالی در این شهرستان، به ترتیب شاخصاست که مناسب
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وش مناسبی محسوب ها رید دادههاي بسیار باال، و پراکندگی شدها بر اساس بارشبه دلیل استاندارد کردن داده Zشاخص 

هاي خشکسالی به این )، در بررسی و پایش خشکسالی شهرستان نهاوند با استفاده از شاخص1394( شود. سلگی و همکاران نمی

در هردو ایستگاه  ZSIو   PNI ،SPI ،CZI،DIهاي نتیجه رسیدند که بیشترین وقوع خشکسالی بسیار شدید بر اساس شاخص

 دو در شمال غرب کشور ایران با استفاده از)، 1395( منتصري و همکاران .مشاهده شده است 1377- 1378وسج و وارینه در سال 

گویاي آن است  اند. نتایج هاي خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور پرداختهبه بررسی روند تغییرات دوره  RAIو  SPIشاخص 

هاي خشکسالی و ترسالی به دلیل صرفاً براي تعیین روند تغییرات دوره RAI و SPI دو شاخص خشکسالیتوان از هر میکه 

بندي سوابق . جمعهمبستگی باالي دو شاخص خشکسالی فوق در ارزیابی و تعیین روند تغییرات خشکسالی و ترسالی، استفاده کرد

هاي متعدد صورت سی وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخصتحقیق حاکی از آن است که تاکنون مطالعات فراوانی جهت برر

هاي آماري جدید گرفته است اما هدف از این مطالعه بررسی شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی استان آذربایجان غربی در سال

  .باشد می

  هامواد و روش -3

  منطقه مورد مطالعه 3-1

و  دقیقه طول شرقی 23درجه و  47دقیقه تا  3درجه و  44در  کهباشد میمنطقه مورد مطالعه استان آذربایجان غربی 

  ).1 (شکل شده است واقع  دقیقه عرض شمالی 46درجه و  39دقیقه تا  58درجه و  35

  موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی در کشور :1شکل

  هاي مورد استفادهداده -

سینوپتیک ارومیه، تکاب، خوي، ماکو و مهاباد در طول هاي بارندگی ساالنه ایستگاه هاياز داده براي انجام این پژوهش

  ها از توزیعی نرمال برخوردار بوده است.) استفاده شده است. داده1374- 1396ساله ( 23دوره آماري 

  شاخص ارزیابی خشکی معرفی -
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McKee  که بر  1ها شاخص بارش استانداردیسال خشکمنظور پایش و تعیین کلرادو به ایاالت در دانشگاه ،)1995( و همکاران

این شاخص بر اساس تفاوت بارش از  .اساس محاسبه احتمال وقوع بارندگی براي هر مقیاس زمانی استوار است معرفی نمود

موثر در محاسبه این  عاملآید و تنها دست می همیانگین براي یک مقیاس زمانی مشخص و سپس تقسیم آن بر انحراف معیار ب

 هايداده استفاده از محاسبات، سادگی علت به SPI. شاخص بارش استاندارد )1379(قطره سامانی،  باشدبارندگی می ،شاخص

 شاخص عنوان به مختلف، مکانی هاي مقیاسهمچنین  و زمانی متفاوت ايدوره براي محاسبه قابلیت بارندگی، دسترس قابل

 تصادفی متغیر استخراج ).2015 ن،همکارا و Shah( است شده برخوردار مقبولیت جهانی از خشکسالی تحلیل منظور به مناسب

   Z یا SPI دست هب )1( از رابطه استفاده با نرمال تجمعی احتماالت از منحنی حتمال هم سطوح در هر مقدار بارندگی به مربوط 

  .آیدمی

)1(                                                                                                          /SD  SPI= Pi -��    

  باشد. می  انحراف معیا SD، يآمار دورهطول  در بلند مدت بارندگی متوسط مقدار ��، ام i مقیاس مقدار بارندگی در Piکه در آن 

ی بین دو مقدار مثبت و منفی و در طبقات مختلف از سال خشکهاي برآورد هاي انجام شده، شاخصو تحلیل اساس تجزیه بر

به سمت مثبت یا منفی میل کند  ). هرچه این شاخص1(جدول ی خیلی شدید قرار دارندسال خشکمرطوب تا  شرایط کامالً

بندي  طبقهی در حد نرمال، خفیف تا شدید سال خشکبا  ايطقهمن یا، و با شرایط نرمال، مطلوب و پرباراناي منطقهترتیب  به

  .شود می

  SPI ی بر اساس سال خشک: طبقات شدت  1جدول 

 SPIی              مقادیر سال خشکطبقه 

تا  5/1            خیلی مرطوب       <  2                   مرطوب    کامالً

99/1  
تا  0              مرطوب مالیم     49/1تا  1           مرطوب       نسبتاً

99/0  
تا   -  5/1   سالی شدید  خشک  >  -2ی خیلی شدید       سال خشک

99/1-  
 49/1تا  - 1   ی متوسط سال خشک

-  
تا  0       ی مالیم سال خشک

99/0-  

  

ذخیره نموده و سپس با  Txt پسوندبا  Notpadمحیط  صورت بانک اطالعاتی در همقادیر بارندگی ساالنه براي هر ایستگاه ب

DIP افزار نرمفراخوانی این فایل در 
هاي اقدام به تهیه نقشه دست آمدهبر اساس شاخص به .شاخص مورد نظر محاسبه شد 2

و  Arc View افزار نرمبندي با استفاده  از . پهنهه استی و ترسالی را دارا بود شدسال خشکین تر بیشبندي در دو سالی که  پهنه

وزن قه و با روش طهاي مورد نظر همراه با اضافه نمودن مرز منجداول اطالعاتی حاوي مشخصات مکانی و میزان شاخص ایستگاه

3( دهی معکوس
IDW(  شده استانجام.  

  

  نتایج – 4

                                                           
1
 Standardized Precipitation Index 

2
 Drought Index Precipitation 

3
 Inverse Distance Weighting 
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اقدام به  ،هاي سینوپتیک مورد مطالعهبراي ایستگاهمورد مطالعه سال  23طول  درSPI  بر اساس نتایج خروجی شاخص

 مورد مطالعه يهاهریک از ایستگاه). 2 (شکل شده است و فراوانی تداومی از جمله؛ شدت، سال خشکبررسی برخی مشخصات 

 ی و ترسالی) و فروانی غالب در طول دوره آماريسال خشکترین دوره ) تداوم (طوالنیی و ترسالیسال خشک( ،ین شدتتر بیشداراي 

و ایستگاه خوي و مهاباد با  1378در سال  -03/2 ایستگاه تکاب با شاخصی برابراین جدول نتایج  بر اساس .)2است (جدول بوده

ها در بین سایر ایستگاهی و ترسالی سال خشک شدت ینتر بیشبه ترتیب داراي  1385و  1394هاي در سال 21/2شاخصی برابر

به اشتن هاي ماکو و ارومیه با دن استنباط نمود که ایستگاهتوای و ترسالی نیز میسال خشکاز لحاظ تداوم  چنین همبوده است. 

هاي موجود در ی و تر سالی داشته اند، در تمام ایستگاهسال خشکین تداوم را از نظر تر بیشسال خشک و تر  ششو  هشتترتیب 

  است.ی و ترسالی داراي وضعیت نرمال بوده سال خشکین فراوانی غالب از لحاظ تر بیشبازه زمانی مشخص 

ی را داشته است سایر سال خشکین شدت تر بیش، مشخص شد در سالی که ایستگاه تکاب 3 بندي شکلهاي پهنهبر اساس نقشه

ین شدت تر بیشهاي خوي و مهاباد ایستگاههایی که در سال چنین همبا شدت مختلف بوده و ی سال خشکشاهد ها نیز ایستگاه

  شاهد ترسالی و شرایط بینابین با شدت مختلف بوده است. نیز هااند سایر ایستگاهترسالی را داشته

  

  هاي سینوپتیک منطقهدر ایستگاهی و تر سالی سال خشک، تداوم و فراوانی بررسی شدت :2 جدول

 فراوانی
 شدت تداوم

 نام ایستگاه
 یسال خشک ترسالی یسال خشکترین دوره طوالنی ترین دوره ترسالیطوالنی

 نزدیک به نرمال

 
 
 
 

1393-1388  1380-1376 
95/1  

)1385( 

95/1-  

)1384( 
 ارومیه

1391-1388 1396-1394 
57/1  

)1383( 

03/2-  

)1378( 
 تکاب

1394-1390 1380-1374 
21/2  

)1394( 

71/1-  

)1374( 
 خوي

1386-1382 1381-1374 
74/1  

)1390( 

88/1-  

)1397( 
 ماکو

1377-1375  

1383-1381 
1389-1386 

21/2  

)1385( 

77/1-  

)1378 ،1396( 
 مهاباد
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  هاي سینوپتیک منطقهدر ایستگاهی و تر سالی سال خشک شدت نمودار: 2شکل 

  

  
  

  1378 در سال یسال خشکین تر بیشبندي پهنه  1394 ین ترسالی در سالتر بیشبندي پهنه

  
  1394و  1378 هايسالدر ی و ترسالی سال خشکین تر بیشبندي پهنه: 3شکل 

 

  گیرينتیجه بحث و -

 براساس هاي مختلفشدت با هاترسالی و خشکسالی مشاهده دارد، را بیشترین نوسان بارش اقلیمی، عناصر میان در که آنجایی از

 بر سالیخشک ).1388باشد (انصافی مقدم و رفیعی امام، می  متداول تقریباً و امري طبیعی اقلیمی مطالعات در بارش هايداده

 سفره تغذیه طریق کاهش از مستقیم غیر صورت به هايآب در ولی داشته، مستقم تخریبی اثرات سطحی منطقه هايآب منابع

 و تبخیر و دما افزایش کشاورزي مصارف جهت هاي عمیقچاه طریق از برداشت افزایش سطحی آب منابع از زیرزمینی آب هاي

. ( ناصر  باشدموثر می زیرزمینی هايآب منابع بر .... و جوي هايبارش از تغذیه کاهش میزان درنتیجه بارش نوع تغییر و تعرق

-٢.٥

-٢.٠

-١.٥

-١.٠

-٠.٥

٠.٠

٠.٥

١.٠

١.٥

٢.٠

٢.٥

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣

ارومیھ تکاب خوی ماکو مھاباد
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بر اساس نتایج منتج شده از شاخص مورد نظر استان آذربایجان غربی در پی کاهش نزوالت آسمانی   .) 1391زاده و احمدي، 

 1378در سال  -03/2 شاخصی برابرایستگاه تکاب با است به نوعی که هاي متفاوت بوده  هاي فراوان با شدت سالی خشکشاهد 

طی دوره آماري مورد مطالعه بیشترین  ماکو  ایستگاه چنین همها بوده، ی در بین سایر ایستگاهسال خشکین شدت تر بیشداراي 

ی و سال خشکین فراوانی غالب از لحاظ تر بیشهاي موجود در تمام ایستگاه .تداوم خشکسالی را با داشتن هشت سال داشته است

- پدیده جمله سالی از خشک .) مطابقت دارد1391هاي سلطانی و خدابخشی (که با یافته ترسالی داراي وضعیت نرمال بوده است

گذار از جمله استفاده بهینه از منابع آبی موجود، با ارائه راهکارهاي موثر و تاثیر مهار نمود ولی کامال توان آن راهایی است که نمی

  کنترل نمود. توانمی هاي مناسب آن رامحصوالت با نیاز آبی باال و مدیریتجلوگیري از کشت 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the intencity, duration and frequency of drought in 
west Azarbaijan province using the standardized precipitation index (SPI) during 23 years of 
statistical period also zoning of the highest intencity drought and wet period in synoptic stations 
was Urmia, Takab, Khoy, Mako and Mahabad. The results of this study show that Takab station 
with the index of -2.03 in 2000 year, and Khoy and Mahabad stations with an index of 2.21 in 
the years 2015 and 2006 respectively had the highest drought intencity among other stations, and 
station Maku and Urmia  had highest duration of dry and wet period with the eight and six years 
respectively. In all stations, the highest frequence of drought and wet period was normal. 

Keywords: Precipitation, Standardized Precipitation Index, Synoptic Stations, West 
Azarbaijan province, Zoning. 
 


