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  بارندگي نرمال z شاخص يابي درون روش با خشكسالي اثر تحليل
  كاشان منطقه در )GIS( جغرافيايي اطالعات سيستم سامانه در

  
  ∗آزاده اربابي سبزواري

  استاديار، گروه جغرافياي طبيعي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اسالمشهر
  

  چكيده
 . مي باشد كه ايران نيز يكي از اين كشورها استخشكخشكسالي يك مشكل مهم براي اغلب كشورهاي مناطق 

ميانگين ارتفاع . هدف اين مقاله مطالعه الگوهاي مكاني و زماني وقايع خشكسالي در دشت كاشان مي باشد
    پوشش گياهي تنك و پراكنده بر روي تپه هاي .  متر از سطح دريا است1987محدوده مورده مطالعه حدود 

داده هاي هواشناسي ايستگاه هاي ابيانه، . ويژگي عمومي منطقه را شامل مي شودو اي و اراضي شور  ماسه
الگوي . مي باشد) هيپومتري، زمين شناسي و قابليت اراضي(اردستان، قم، كاشان، نطنز و اطالعات پايه محيطي 

ات  نرمال بارندگي در سامانه اطالعZمكاني و زماني، خشكسالي هواشناسي با روش درون يابي شاخص 
مطالعات اقليمي منطقه مبتني بر داده هاي هواشناسي ايستگاه هاي سينوپتيك در . تعيين گرديد) GIS(جغرافيايي 

به علت نوسانات شديد بارش و . و با تاكيد بر ايستگاه هاي كاشان و قم مي باشد) 1964-2004(طول سال هاي 
 جوي حاكم از ذيري شرايط طبيعي منطقه از وضعيتعناصر جوي در منطقه كاشان از يك سو و نيز به دليل تاثير پ

 نرمال بارش فصلي، Z شاخص شكلبا توجه به  .دهش نرمال استفاده Zعناصر اقليمي براي شاخص ميانگين فصلي 
ولي ) 2002 و 2000آوريل (مشاهده مي شود كه در برخي سال ها تنها يك وضعيت اقليمي قابل تشخيص است 

 بسيار گرم تا مناطق كوهستاني است كه مي توانند و بياباني از پهنه هاي كويري وضعيت محيطي منطقه تركيبي
  .شرايط متفاوت آب و هوايي منطقه را در شرايط زماني مشابه توجيه كنند

 نرمال بارش دوره سه ماهه بهار را با شاخص مثبت نشان مي دهند و در مجموع در سه Zشاخص خشكسالي 
ي و نامساعد بارشي مشاهده مي شود كه شديدترين وضعيت بارش در دوره سه  شرايط منف2001 تا 1999سال 

 ميزان بارش گوياي شرايط 2002كه گفته شد در سال  در مقابل همچنان.  ثبت شده است2000ماهه بهار سال 
  . را نشان مي دهدتا مثبت خفيفمرطوب و بقيه سال ها شرايط نرمال 

  
  . نرمال، دشت كاشانzشاخص خشكسالي، منابع آب،  : واژگان كليدي

  
  مقدمه

آب و هواي بياباني و نيمه بياباني بخش وسيعي از سرزمين هاي داخلي و كناره هاي جنوبي ايران را پوشش 
   وسعت . اين نواحي بياباني و صحراها حدود يك چهارم مساحت ايران را تشكيل مي دهند. داده است

 ميليون هكتار آن را شنزارها و ماسه زارها تشكيل 12 مي باشد كه  ميليون هكتار34هاي ايران بالغ بر  بيابان
از سوي ديگر نواحي صحرايي ايران، .  ميليون هكتار از اين ماسه زارها فعال و روان هستندپنج. دهند مي

                                                 
 E-mail: arbabi@iiau.ac.ir                                                                                           09122772923: نويسنده مسئول ∗

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  اربابي.../ نرمال z شاخص يابي درون وشر با خشكسالي اثر تحليل                                                                 106
 

يكي از زيباترين مناطق . داراي پوشش گياهي غني بوده، و نيز زيستگاه انواع جانوران نادر و كمياب است
اين ناحيه .  ايران، حاشيه غربي دشت كوير مي باشد كه مشرف به درياچه نمك آران و بيدگل استكويري

در اين ناحيه شوره زار، درياچه نمك، شن زار و تپه هاي ماسه . داراي طبيعت متنوع كويري و بياباني است
 قم، نطنز و ابيانه منطقه پر روان، در كنار باغ هاي فراوان گل محمدي و مزارع و شهرهاي زيبايي مانند كاشان،

اين منطقه كه در حاشيه بيابان هاي مركزي ايران واقه شده است با وجود وابستگي . اهميتي را شكل مي دهد
شديد حيات زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي آن به منابع آب حاصل از نزوالت جوي با نوسانات شديد 

  . آسيب فراواني به آن ها وارد مي شوددر عناصر جوي در بروز خشكسالي ها و سيالب ها
نوسان هاي آب وهوايي و وقوع خشكسالي ها و ترسالي هاي متناوب از موضوع هاي مهم در مطالعه 
پديده هاي طبيعي و يكي از مباحثي كه در آب و هواشناسي و ساير علوم محيطي توجه متخصصان را به خود 

 و تقريبا پايدار هوا در يك منطقه اطالق مي شود، اما اين اگرچه اقليم به وضعيت كلي. جلب كرده مي باشد
پايداري نسبي بوده و ممكن است در سال هاي مختلف شرايط جوي كامال متفاوتي به صورت خشكسالي و 

وقوع پديده خشكسالي در هر دو ). 1375عليجاني، (ترسالي، آب و هواي منطقه را دستخوش تغيير نمايد
اجتناب ناپذير است، ولي با وضعيت اقليمي خشك و نيمه خشك ايران منطقه خشك و مرطوب امري 

  .احتمال وقوع خشكسالي بيشتر مي باشد
در دامنه وسيعي بر . خشكسالي جزء پديده هاي طبيعي مرتبط با هواشناسي و هيدرولوژي است

ش و اقتصاد پارامترهاي محيطي و فعاليت هاي مرتبط با كشاورزي، پوشش گياهي، زندگي انسان، حيات وح
. محلي و ملي اثر مي گذارد و اغلب با فعاليت هاي كشاورزي، دامداري، صنعتي و غيره انسان تشديد مي شود

، WMOبر اين مبنا و بر اساس يك بررسي وسيع از تعريف خشكسالي به وسيله سازمان جهاني هواشناسي 
تركيب بارندگي و دما و رطوبت و يا ) 2، بارندگي) 1: خشكسالي ها بر مبناي زير قابل طبقه بندي مي باشند 

شاخص هاي اقليمي و برآوردهاي تبخير و تعرق، و در نهايت ) 4رطوبت خاك و پارامتر محصول، ) 3تبخير، 
  ).(Jeyaseelan, A.T. 2005تعاريف و گرايش هاي عمومي ) 5

داليل سختي . خشكسالي از جمله خطرهاي محيطي است كه به راحتي قابل پيش بيني و رديابي نيست
. به آرامي گسترش مي يابد و شروع و انتهاي آن نامعلوم است) 1: تشخيص و رديابي خشكسالي عبارتند از 

به دليل متغيرهاي مختلفي كه به صورت مستقيم و غير مستقيم (تعريف آن دقيق نبوده و عموميت ندارد ) 2
راي محققان ارايه نگرديده است و تعاريف در رخداد خشكسالي دخالت دارند، تعريف جامع و قابل قبولي ب

اثرات آن غير ساختاري و اغلب ) 3). ارايه شده از ديدگاه محققان رشته هاي گوناگون جنبه تخصصي دارند
  ).(Hisdal, H, & Tallaksen, L.M. 2000در ناحيه وسيعي گسترش مي يابد 

هاي جنوبي ايران را  اخلي و كنارههاي د آب و هواي بياباني و نيمه بياباني بخش وسيعي از سرزمين
اين نواحي بياباني و صحراها حدود يك چهارم مساحت ايران را تشكيل مي دهد و منطقه . پوشش داده است

كاشان كه در حاشيه بيابان هاي مركزي ايران واقع شده است با وجود وابستگي شديد حيات زيست محيطي، 
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 نزوالت جوي با نوسانات شديد در عناصر جوي در بروز اقتصادي و اجتماعي آن به منابع آب حاصل از
با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي . خشكسالي ها و سيالب ها آسيب فراواني به آن ها وارد مي شود

)GIS ( د و در اين ششاخص هاي خشكسالي و شرايط دمايي در منطقه مذكور كويري بررسي خواهد
 الگوهاي مكاني و زماني خشكسالي در منطقه كاشان با استفاده از پژوهش روش هاي خشكسالي و تعيين 
  .داده هاي هواشناسي مشخص شده است

هاي  با توجه به اين كه اين حوضه از خشك ترين نواحي داخلي ايران بوده و فاقد آب ها و رودخانه
منشاء ( از دريا ميزان بارندگي در اين حوضه اندك بوده كه علت آن تلفيق دو عامل دوري. دائمي است

چرا كه توده هاي شمالي و غربي كه وارد كشور مي شوند در . و ديگري پايين بودن ارتفاع است) رطوبت
برخور با ارتفاعات بلند البرز و زاگرس قسمت اعظم رطوبت خود را از دست داده و پس از رسيدن به مناطق 

عمدتا از نوع مديترانه اي و زمان نزول آن در فاصله رژيم بارندگي . مركزي ايران فاقد توان بارانزايي مي باشد
همچنين آب و هواي حوضه در اغلب قسمت ها خشك و نيمه . ماه هاي بهمن تا فروردين صورت مي گيرد

از اختصاصات مهم حوضه آبخيز . خشك در نواحي شمال شرقي حوضه آبريز، خشك بياباني مي باشد
 درصد حوضه 3/46به نحوي كه افزون بر . ر كوهستاني استدرياچه نمك، غلبه اندك اكوسيستم دشتي ب

نكته حائز توجه آن كه در دو زير حوضه اراك . را مناطق كوهستاني تشكيل مي دهند)  كيلومتر مربع42979(
اما در عوض دو رودخانه دايمي كرج و جاجرود در يك زير . و كاشان هيچ رودخانه مهمي وجود ندارد

و قم رود ديگر رودهاي مهم منطقه را ) خررود(ين رودخانه هاي قره چاي، شور حوضه قرار داشته و همچن
  ).1377وفاخواه، (تشكيل مي دهند

هاي  در اين تحقيق مطالعات اقليمي بر اساس داده هاي هواشناسي ايستگاه هاي سينوپتيك در طول سال
روش، دوره هاي خشك و  از چندو با تاكيد بر دو ايستگاه كاشان و قم انجام گرفته است و ) 1964-2004(

تر منطقه مورد بررسي قرار گرفته است و به دليل نوسانات شديد بارش و عناصر جوي و تاثير پذيري منطقه 
  . نرمال دوره هاي خشك و تر منطقه مشخص شده استzاز وضعيت جوي حاكم از روش 

  
  ضرورت انجام تحقيق

نيز هواي بسيار گرم و خشك آن در تابستان و سرد و با توجه به وضعيت كويري و خشكي منطقه كاشان و 
خشك آن در زمستان و شغل كشاورزي كه در اين منطقه به عنوان شغل اصلي و محل معيشت مردم بوده 

در واقع نيازمندي شديد به آب در منطقه خشك و كويري و . است، نياز شديد مردم را به آب نشان مي دهد
عيشت و اشتغال، از زمينه هاي اساسي وفور مثل هاي مربوط به آب مي ضرورت آن به عنوان عامل اصلي م

منطقه كاشان در گذشته از مناطق بسيار پر آب و آباد بوده و به سبب وفور بسيار آب، خشكسالي به . باشد
ده، در اين نگرش، خصوصيات آب و خاك و مقتضيات اقليمي منطقه شعنوان مسئله و مشكل خاصي تلقي ن

سطه ي مجاورت با درياي مركزي قديم ايران و چشمه هاي متعدد سليمانيه، قمصر و روستاهاي كاشان به وا
مجاور و قنات هاي پر آب بسيار مساعد بوده است، اما سپس بر اثر پايين رفتن آب درياي مركزي و خشك 
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ح آب شدن آن از يك سو، چشمه سارها و قنوات پرآب اين جلگه مسكون رفته رفته كم شده و به اصطال
پايين نشسته است، از سويي ديگر بادهاي موسمي و طوفان هاي كويري به تدريج كشتزارهاي سبز و خرم و 

  . آبادي هاي به هم پيوسته را يكي بعد از ديگري باير و در زير توده هاي ريگ روان مدفون ساخته است
   هاي بي رويه و ايجاد  بردارياز نظر جغرافياي طبيعي و انساني به علت عوامل اقليمي و در اثر بهره 

هاي خشك تر از نظر اقليمي سطح ايستايي آب هاي زيرزميني دشت كاشان به شدت افت كرده است به  دوره
نحوي كه در يك قرن گذشته در نواحي مختلف منطقه كاشان از جمله بادرود و آران و بيدگل در چند متر 

 سفره هاي آب زيرزميني، حفر چاه هاي عميق و در برخي اوليه به آب مي رسيدند، امروزه براي رسيدن به
در اين منطقه كشاورزي و باغداري از فعاليت هاي عمده اقتصادي بوده .  متر رسيده است200مناطق بيش از 

اين منطقه به . دشوهاي سطحي از منابع آب زيرزميني جهت آبياري استفاده مي  كه به دليل نبود يا كمبود آب
ص جغرافيايي و اقليمي يعني قرارگيري در محدوده سايه باران رشته كوه هاي زاگرس از دليل شرايط خا

غرب و البرز از شمال و در نتيجه عدم دسترسي به منابع رطوبتي، همجواري با دشت كوير از شرق، صافي 
  .هوا و باال بودن ميزان تابش خورشيدي، باعث حاكميت شرايط حاد اقليم گرم و خشك شده است

يابي شدت، مدت و دوره زماني و گسترش خشكسالي با استفاده از شاخص هاي ميژه خشكسالي و ارز
 نرمال zپيش بيني دوره هاي خشكسالي و ترسالي با استفاده از روش هاي مختلف و با تاكيد بر روش 
  .بارندگي و شاخص هاي خشكسالي دمايي در اين منطقه ضرورت و اهميت انجام تحقيق را مي رساند

  
  مواد و روش ها

.       مطالعه خشكسالي بر اساس آمار و داده هاي حاصل از اندازه گيري ايستگاه هاي سينوپتيك مي باشد
هاي هواشناسي به صورت اعداد و ارقام ثبت شده و در نتيجه به راحتي قابل استفاده در مدل هاي آماري  داده

هاي  يل خصوصيت پويايي و ديناميكي آن در مدلهمچنين پارامترهاي هواشناسي به دل. و رياضي مي باشد
        بارندگي مهمترين متغير مورد مطالعه در مباحث اقليمي و خشكسالي . فيزيكي قابل بررسي مي باشند

-1986(هاي مورد مطالعه در سال هاي  مي باشد، در مطالعه موجود بارندگي متوسط ساالنه و فصلي ايستگاه
در روش محاسبه  .نرمال مورد استفاده قرار گرفته است z با استفاده از شاخص  در تحيليل خشكسالي،)2007

هاي ساالنه وفصلي مورد  نرمال انتخاب شد براساس آن بارش در مقياس zشاخص  شدت خشكسالي اقليمي،
  .محاسبه قرار گرفتند

δ
xxz i −=

  

 ميانگين طوالني مدت متغير x  سنجش، متغير سال يا فصل موردx شاخص خشكسالي نرمال شده،  zكه
ماري است و يكي از شاخص هاي مهم نرمال آ استاندارد از ضرايب zشاخص . اقليمي و انحراف معيار است
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- 4(ضرايب به شرح جدول z در شاخص . مي باشد كه به احتمال وقوع و عدم وقوع خشكسالي مي پردازد
  .تعيين مي شود) 4

  )سازمان هواشناسي كشور( شده در محاسبه بارندگي ايستگاه كاشان  شاخص بارندگي نرمال :1جدول 
 ميانگين مي z  آوريلz  مارس z مي آوريل مارس سال 

1986 104.4 4.1 34.2 3.2 -0.6 1.2 1.3 
1987 33.6 0.2 19.1 0.2 -0.7 0.2 -0.1 

1988 12.1 20.9 0 -0.7 0.0 
-

1.0 -0.5 

1989 12.2 1 9.2 -0.7 -0.7 
-

0.4 -0.6 

1990 9.9 1 1.1 -0.8 -0.7 
-

0.9 -0.8 

1991 33 0 3 0.2 -0.7 
-

0.8 -0.4 
1992 53.8 21.7 61.3 1.1 0.1 2.9 1.4 
1993 24.5 27.8 29.8 -0.2 0.3 0.9 0.4 

1994 28.7 10.2 9 0.0 -0.4 
-

0.4 -0.2 
1995 19 25.7 24.5 -0.4 0.2 0.6 0.1 
1996 54.2 26.2 34.8 1.1 0.2 1.2 0.9 

1997 18 6.6 4.3 -0.4 -0.5 
-

0.7 -0.5 
1998 45.6 4.6 31 0.7 -0.6 1.0 0.4 

1999 55.7 17.5 0 1.2 -0.1 
-

1.0 0.0 

2000 0.4 2.3 0 -1.2 -0.6 
-

1.0 -0.9 

2001 9 0 9.3 -0.8 -0.7 
-

0.4 -0.6 

2002 9.8 124.1 7.3 -0.8 3.9 
-

0.5 0.9 

2003 10.8 49.2 8.2 -0.7 1.1 
-

0.5 0.0 
2004 24 35 27 -0.2 0.6 0.7 0.4 

2005 9.8 20.7 0.9 -0.8 0.0 
-

0.9 -0.6 
2006 33.6 27.4 16.1 0.2 0.3 0.0 0.2 

2007 17.5 6.4 7.3 -0.5 -0.5 
-

0.5 -0.5 

تقسيم . ده استشهمچنين از روش معيار بدون بعد جهت تعيين خشكسالي در ايستگاه هاي منتخب استفاده 
مقادير مثبت مبين  صورت مقادير منفي مبين خشكسالي،ه ي براساس اين شاخص ببندي ترسالي با خشكسال

  .نسبت ها بر حسب درصد بيان شده اند. ترسالي ها مي باشد
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  مفهوم  حدود شاخص

  -100كمتر از 

  50الي -100از 

  50 الي 50از 

  100 الي 50از 

  100بيشتر از 

  بسيار خشك

  خشك

  نرمال

  مرطوب

  بسيار مرطوب

  :دست مي آيد ه بطه زير بشاخص از را

SD
Ppi i 100)( ×−

=
  

  )به ميلي متر( مقادير بارندگي در هر سال iPكه در آن
Pمتوسط بارندگي ساالنه به ميلي متر   

SD =انحراف معيار بارندگي ساالنه ايستگاه نطنز  
ر اين تحقيق سه ايستگاه كليماتولوژي و دو د.  نرمال بارندگي مي باشدzكه نتايج آن مشابه به نتايج روش 

  . مكان يابي گرديده است)GIS(ايستگاه سينوپتيك با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي 
  

  معرفي محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه، منطقه اي با پستي بلندي متنوع در نيمه شمالي فالت مركزي ايران بوده و با تركيبي از 

هاي ميان كوهي در نيمه غربي و دشت هاي صاف و تل ماسه ها در نيمه شرقي مشخص  ات و دشتازتفاع
 جنوب - رشته كوه هاي مركزي ايران كه جزء زون ايران مركزي هستند با جهت گيري شمال غرب. دشومي 

تفاعات جنوب از مهمترين ار. گذرد و از جنوب به شمال از ارتفاع آن كاسته مي شود شرق از ميانه منطقه مي
ارتفاعات و بخش هاي كوهستاني در جنوب و جنوب غرب . غرب منطقه كوه هاي گرانيتي كركس مي باشند

قرار دارند كه به سمت شرق و شمال مناطق پست و تپه ماهوري شكل عمومي منطقه مي باشد و در قسمت 
  ع ترين قله منطقه در رشته مرتفهاي توپوگرافي  شكلوجه به با ت. شمالي به درياچه نمك منتهي مي شود

 متر كه خشن ترين توپوگرافي را در سطح منطقه نمايان 3840هاي مركزي در جنوب غرب كاشان برابر با  كوه
 متر 2200ميانگين ارتفاع منطقه مورد مطالعه .  متر مي باشد750مي كنند و حداقل ارتفاع در شمال آن برابر 

  .مي باشد
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هاي حاصل از باران و ذوب برف ارتفاعات   شمال شرقي است كه آبجهت شيب عمومي منطقه شمال و
جهت شيب غالب در منطقه . جنوب و غرب را در مسير شمال و شرق به درياچه نمك سرازير مي كند

كوهستاني به دليل وجود دامنه هاي مختلف كامال پيچيده است كه به ويژه در محاسبه عناصر اقليمي مانند 
ميزان شيب غالب منطقه بين صفر تا سه درصد .  رطوبت سطحي مشكل ايجاد مي كنددما، تابش دريافتي و

  .است كه به جز در نوار كوهستاني جنوب غربي منطقه بقيه نواحي كاشان را پوشش مي دهد
آب و هواي بياباني و نيمه بياباني بخش وسيعي از سرزمين هاي داخلي و كناره هاي جنوبي ايران را 

ين نواحي بياباني و صحراها حدود يك چهارم مساحت ايران را تشكيل مي دهد و منطقه ا. پوشش داده است
كاشان كه در حاشيه بيابان هاي مركزي ايران واقع شده است با وجود وابستگي شديد حيات زيست محيطي، 
 اقتصادي و اجتماعي آن به منابع آب حاصل از نزوالت جوي با نوسانات شديد در عناصر جوي در بروز

با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي . خشكسالي ها و سيالب ها آسيب فراواني به آن ها وارد مي شود
)GIS (و در اين شدهاي خشكسالي و شرايط دمايي در منطقه مذكور كويري بررسي خواهد  شاخص 

  هاي خشكسالي و تعيين الگوهاي مكاني و زماني خشكسالي در منطقه كاشان با استفاده از  پژوهش روش
  .هاي هواشناسي مشخص شده است داده
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  )1389اربابي، (توپوگرافي منطقه مورد مطالعه :  1شكل 
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 )1389اربابي، (ارتفاع سطح زمين منطقه مورد مطالعه :  2شكل 
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  )1389اربابي، ( مطالعه شيب منطقه مورد:  3شكل 
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  )1389اربابي، ( منطقه مورد مطالعه ETMتصاوير ماهواره اي :  4شكل 

  

آب و هواي بياباني و نيمه بياباني بخش وسيعي از سرزمين هاي داخلي و كناره هاي جنوبي ايران را 
كيل مي دهد و منطقه اين نواحي بياباني و صحراها حدود يك چهارم مساحت ايران را تش. پوشش داده است

كاشان كه در حاشيه بيابان هاي مركزي ايران واقع شده است با وجود وابستگي شديد حيات زيست محيطي، 
اقتصادي و اجتماعي آن به منابع آب حاصل از نزوالت جوي با نوسانات شديد در عناصر جوي در بروز 

 با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي .ها آسيب فراواني به آن ها وارد مي شود ها و سيالب خشكسالي
)GIS ( شاخص هاي خشكسالي و شرايط دمايي در منطقه مذكور كويري بررسي خواهد گرديد و در اين

  پژوهش روش هاي خشكسالي و تعيين الگوهاي مكاني و زماني خشكسالي در منطقه كاشان با استفاده از 
  .داده هاي هواشناسي مشخص شده است
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  ايستگاه هاي هواشناسيداده هاي 
داده هاي هواشناسي مورد استفاده در مطالعه از مجموع پنج ايستگاه هواشناسي شامل دو ايستگاه سينوپتيك 

حيه مورد مطالعه به ابيانه، اردستان و نطنز در سراسر نا) كليماتولوژي(كاشان و قم و سه ايستگاه اقليم شناسي 
 مطالعه وضعيت عمومي و تعيين الگوهاي موردهاي منطقه  ستگاههاي طوالني مدت اي داده. دست آمده است

در اين قسمت از داده هاي بارش، دما و رطوبت نسبي در . غالب عناصر اقليمي مورد استفاده قرار گرفت
مقياس فصلي و ساالنه در محاسبه سال هاي وقوع خشكسالي و ترسالي و نيز طبقه بندي اقليمي منطقه 

 متغيرهاي اقليمي مورد بحث مي توان به جهت و سرعت باد، ميزان ابرناكي و ساعات از ديگر. استفاده شد
  .آفتابي، فشار هوا، تعداد روزهاي بارش و تبخير و تعرق پتانسيل اشاره نمود

  . نرمال بارش ميزان خشكسالي اندازه گيري شدZسپس با پهنه بندي خشكسالي اقليمي با شاخص 
  

  
  )سازمان هواشناسي كشور (اي هواشناسي مورد مطالعهمشخصات ايستگاه ه:  1 جدول

 عرض جغرافيايي طول جغرافيايي طول دوره آماري نوع ايستگاه
  ارتفاع

 )متر از سطح دريا(
1978-2003 كليماتولوژي ابيانه  51° 35ٌ        33° 45ٌ        0/2234  

1964-2000 كليماتولوژي اردستان  52° 37ٌ         33° 37ٌ        0/1381  
1964-2004 سينوپتيك قم  50° 51ٌ        34° 42ٌ         4/877  

1951-2004 سينوپتيك كاشان  51° 27ٌ        33° 59ٌ        3/982  
1964-2000 كليماتولوژي نطنز  51° 56ٌ        33° 32        0/1800  
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  )1389اربابي، (ايستگاه هاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه :  5 شكل

  
  

  و نتيجه گيريبحث 
با استفاده از داده هاي ايستگاه هاي سينوپتيك و كليماتولوژي منطقه دماي هواي منطقه از دو وضعيت 

 درجه سلسيوس اختالف دمايي بين دو فصل سال 14به طور متوسط . زمستانه و تابستانه برخوردار است
  .است

اه ابيانه تا متوسط  در ماه دي ايستگ درجه سلسيوس2 از حداقل دماي متوسط ماهانه زيربر اساس جدول 
  .دشو درجه سلسيوس در تير ماه ايستگاه كاشان مشاهده مي 33حداكثر دماي 

 ميانگين دماي ساالنه ايستگاه هاي منطقه به جزء ايستگاه ابيانه ارقام بااليي را نشان زيربر اساس جدول 
دي ماه است و نكته قابل توجه عدم وجود دماي ها  در اين ميان سردترين ماه سال در تمام ايستگاه. مي دهند

اختالف دماي باالي بين ماه هاي اسفند، فروردين و ارديبهشت از . متوسط زير صفر حتي در دي ماه مي باشد
نكات قابل توجه است كه افزايش سريع دماي هوا را همزمان با ورود و حاكميت سامانه جنب حاره بر منطقه 

  .نشان مي دهد
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  )سازمان هواشناسي كشور (1964-2004 متوسط دماي ماهانه ايستگاه هاي مورد مطالعه:  2 جدول
  سال شهريور  مرداد  تير  خرداد ارديبهشت فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ايستگاه

  9/11  7/18  6/22  23  6/20  7/15  3/11  5  2  6/0  2/3  1/7  2/13  ابيانه

  5/17  1/25  29  30  9/27  1/23  18  1/11  6  8/3  1/6  7/11  6/18 اردستان

  1/18  2/25  9/29  5/31  9/28  8/23  9/17  5/11  7/6  2/4  5/6  12  9/18  قم

  0/19  7/26  5/31  7/32  9/29  36/24  16/19  6/12  2/7  7/4  7/6  5/12  8/19  كاشان

  5/14  9/21  7/25  1/26  9/23  9/18  4/14  4/8  6/3  8/1  8/4  5/9  7/15  نطنز

  
       در. هاي منطقه ارقام نسبتا بااليي را نشان مي دهند كمينه ايستگاهشيب دامنه متوسط دماي بيشينه و 

ماه هاي تابستان اختالف باالي دمايي در مقابل ارقام نسبتا پايين فصل زمستان گوياي شرايط دمايي متغير و 
 اين وضعيت دمايي در فصل گرم نشان. نوسانات شديد دماي شبانه روزي در ماه هاي تابستان مي باشد

قم و (كه در ايستگاه هاي خشك تر  دهنده حاكميت شرايط جوي قاره اي و خشك بر منطقه است، به طوري
همچنين شدت وقوع وارونگي دمايي را در هنگام شب نشان . ميزان نوسان متوسط دمايي باالتر است) كاشان

  .نات دمايي استتالطم و ناپايداري متناوب هوا در دوره زمستان عامل كاهش دامنه نوسا. مي دهد

  
  

  )سازمان هواشناسي كشور (1964- 2004 نوسانات دماي ماهانه ايستگاه هاي مورد مطالعه:  3 جدول
  سال  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ايستگاه

  3/11  4/13  1/13  7/12  9/12  5/11  8/10  4/10  10  1/9  7/9  4/10  7/11  ابيانه

  9/14  3/16  9/16  1/17  6/17  4/16  1/15  7/13  3/13 9/11 3/12  1/13  7/14  تاناردس

  8/14  1/18  9/17  3/17  6/17  9/15  7/14  8/12  7/11 6/10 5/11  8/13  8/15  قم

  0/14  08/17  6/16  1/16  3/16  89/14  33/14  6/12  9/11 5/10 7/10  7/12  1/15  كاشان

  1/13  1/15  4/15  6/15  8/14  14  1/13  1/12  11 1/10 6/10  5/11  5/13  نطنز
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دي ماه و . زير رژيم ساالنه متوسط كمينه دماي ايستگاه هاي مورد مطالعه منطقه را نشان مي دهدشكل 
در مقابل كاشان و تير به ترتيب گرمترين . ايستگاه ابيانه به ترتيب سردترين ماه و ايستگاه منطقه مي باشد

.  درجه سلسيوس مي باشد10ه ساالنه در كل ايستگاه ها در حدود متوسط كمين. ايستگاه و ماه منطقه مي باشد
هاي كاشان و ابيانه به ترتيب باالترين و پايين ترين ميزان را داشته و ماه هاي دي  متوسط بيشينه دماي ايستگاه

  .و تيرماه به ترتيب كمترين و بيشترين دماي ثبت شده را دارند
  

  
  )1389اربابي،  ()1964-2004( ايستگاه هاي منطقه كاشان و قم ميانگين كمينه دماي ماهانه:  7شكل 

  
به طوري كه از دي ماه تا تير ماه به طور . نكته قايل توجه شيب شديد دمايي در هر دو نيمه سال است

  .دشوجهشي افزايش شديد و از شهريور تا آذرماه كاهش سريع دمايي مشاهده مي 

  
  )1389اربابي،  ()1964-2004(ايستگاه هاي منطقه كاشان و قم  ميانگين بيشينه دما ماهانه  :8شكل 
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بنابراين مي توان گفت ماه اسفند شروع . بر اساس جدول زير زمان خاتمه يخبندان فروردين ماه مي باشد
رويش پوشش گياهي منطقه مي باشد و در فروردين شرايط دمايي كمينه و يخبندان تهديدي براي محصوالت 

ا توجه به شيب باالي افزايش دماي منطقه از اوايل بهار و دوره كوتاه زندگي پوشش گياهي و مزارع نيست و ب
ماه هاي مطالعه وضعيت خشكسالي مبتني بر شاخص هاي گياهي رديبهشت و خرداد از مناسب ترين منطقه، ا

  .مي آيد به حساب
  

  )سازمان هواشناسي كشور (1964-2004 متوسط روزهاي يخبندان ماهانه ايستگاه هاي مورد مطالعه:  4 جدول
  سال شهريور  مرداد  تير  خرداد ارديبهشت فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ايستگاه

  96  00  00  00  00  00  2  16  23  26  21  8  00  ابيانه

  60  00  00  00  00  00  00  6  15  21  14  4  00 اردستان

  51  00  00  00  00  00  00  3  12  19  13  4  00  قم

  45  00  00  00  00  00  00  2  12  18  11  2  00  كاشان

  76  00  00  00  00  00  00  9  19  24  17  6  00  نطنز

با توجه به مباحث سينوپتيكي انجام شده قبلي مباحث خشكسالي و ترسالي به طور مستقيم تحت تاثير 
هاي  توان با مقايسه فشار سال ها و ماه بنابراين مي. الگوهاي آرايش فشار ترازهاي مختلف جو قرار دارد

هاي وقوع خشكسالي و ترسالي مورد آزمون قرار  مختلف كاهش و افزايش فشار سطحي را در ارتباط با سال
  .زير كاهش تدريجي ميزان فشار ايستگاه كاشان قابل تامل است شكل با دقت در . داد
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  )1389اربابي،  ()1966-2003(ين ماهانه فشار ايستگاه كاشان ميانگ  :10شكل 
  

با شروع فصل پاييز يك خيز فشار در منطقه رخ مي دهد تا دي ماه ادامه داشته و از دي تا فروردين افت 
  .فشار مشاهده مي شود

  
  )اشناسي كشورسازمان هو( )1966-2003(متوسط ماهانه جهات و سرعت عمده وزش باد در منطقه كاشان :  5 جدول

  
  

 كه ناشي از ورود توده هاي ، درصد مي رسد62در منطقه كاشان ميزان رطوبت نسبي در دي ماه به حدود 
  .بارانزاي امواج غربي، برودت و ابرناكي هوا مي باشد و كمترين آن در ماه هاي گرم تير و مرداد مي باشد

   م شرق و جنوب شرق و خشكي هوا عوامل موثر بر آن گرماي شديد هوا، وزش بادهاي خشك و گر
رطوبت نسبي همانند بارندگي و دما در محاسبه خشكسالي و سنجش شدت و ضعف آن اهميت . باشد مي
  .دارد
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  )1389اربابي،  ()1968-2003(ميانگين ماهانه رطوبت نسبي ايستگاه هاي منطقه كاشان   : 11شكل 

ن از جايي به جاي ديگر بر حسب شرايط جغرافيايي بارش نيز متغيرترين عنصر اقليمي بوده و ميزان آ
به طوري كه هر محلي با داشتن اقليم محلي خاص خود شرايط بارندگي مخصوص به خود . تغيير مي كند

بر طبق شكل زير تغييرات . است عالوه بر تغييرات مكاني بارش نوسانات زماني نيز در منطقه بسيار باال. دارد
همچنين تغييرات فصلي .  ميليمتر نمايان است260 ميليمتر و بيشينه بيش از 50ينه ساالنه بارش منطقه با كم

 درصد از كل بارش ساالنه را 2با وجودي كه دوره گرم كمتر از . بارش نيز شرايط خاصي در منطقه دارد
باران پر.  درصد بارش منطقه باالترين سهم بارش را دارا مي باشد50شامل مي شود فصل زمستان با بيش از 

و دوره سرد سال بيشترين بارندگي را ) ايستگاه ابيانه(ارتفاعات . است)  ميليمتر45(ترين ماه منطقه اسفند 
  .نسبت به دشت ها و دوره گرم دارند

ماه هايي از سال از ارتفاعات غرب منطقه كه در تغذيه سفره هاي آب زيرزميني دشت كاشان به طور غالب 
ميزان بارندگي، رطوبت نسبي و دما از مهمترين عناصر جوي .  تامين مي شودداراي پوشش برفي نيز هستند

  .هستند كه در مطالعه خشكسالي ها بيشتر مورد توجه مي باشد
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  )1389اربابي،  ()1966-2003(ميانگين ماهانه بارش ايستگاه هاي منطقه   :14شكل 

  
  راهكارها و پيشنهادها

هاي  هاي جديد براي توجه و گسترش مطالعات و برداشت در زمينه راهنمايي و گشودن ديدگاه .1
 .ميداني به ويژه در گروه هاي جغرافياي طبيعي برنامه هاي كوتاه و بلند مدتي برگزار شود

 .تحليل و تفسير داده هابه كارگيري دورسنجي در مطالعات براي افزايش سطح توانايي  .2
هاي مطالعات جديد به عنوان علم و تكنيك جديد با توجه به مطالعات  توسعه و فراگير شدن روش .3

 .با اهميتي مثل خشكسالي
 .افزايش تعداد ايستگاه هاي سينوپتيك در منطقه مورد نظر .4
 .آموزش و آگاهي مردم منطقه از روش صحيح استفاده از آبياري و مصرف آب .5
 .ه از مولفه هاي محيطي رطوبت سطحي زمين در بررسي خشكسالي هااستفاد .6
  .توجه در مباني و اطالعات پايه محيطي در منطقه براي افزايش سطح توانايي تحليل و تفسير نتايج .7

  
  
  

  منابع 
ن به پايان نامه كارشناسي ارشد، تاثير خشكسالي بر منابع آب هاي زيرزميني دشت قزوي) : 1380(اربابي آزاده،  -1

  .دانشگاه تهران. راهنمايي دكتر قاسم عزيزي
 بررسي الگوهاي ماهانه خشكسالي و ترسالي در ايران، تحقيقات جغرافيايي، ):1376. (خوش اخالق، فرامرز -2

 .، مشهد45موسسه عاشورا، شماره 
برآورد خشكسالي  كاربرد همگن سازي عددي و غير عددي در ) :1378(غالمرضا، علي اكبر موسوي، زهتابيان،  -3

 .هيدرولوژيك، مطالعه موردي درياچه نمك، كنفرانس تغيير اقليم، سازمان هواشناسي، تهران
هاي جغرافيايي،   تاثير الينو و شاخص نوسان جنوبي در نوسانات بارش ايران، پژوهش:)1378(عزيزي، قاسم،  -4

 .موسسه جغرافيا، تهران
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هاي   بازيابي تغيرات اقليمي نيمه غربي كشور با استفاده از تحليل) :1385(قاسم، علي اكبر شمسي پور، عزيزي،  -5
 .آماري چند متغيره، پژوهش هاي جغرافيايي، موسسه جغرافيايي دانشگاه تهران

 . تغييرات زماني دماي تهران، اولين كنفرانس منطقه اي تغيير اقليم، تهران) :1375(عليجاني، بهلول،  -6
 پيش بيني خشكسالي ها و تر سالي هاي استان مازندران با استفاده از ) :1381( اله رمضاني، ، بهلول، نبيعليجاني -7

  .، تهران170-155د مستوفي، مهاي جغرافيايي، يادنامه دكتر اح  جنكينز، پژوهش-مدل باكس
شگاه تهران، انتشارات دان. سنجش از دور حرارتي و كاربرد آن در علوم زمين) : 1385( علوي پناه، سيد كاظم، -8

 .چاپ اول تهران
انتشارات سازمان جنگل ها و . جنگل و مرتع.  خشكسالي و روش هاي مطالعه آن) :1375(فرج زاده، منوچهر،  -9

 .، تهران29-22مراتع كشور 
هاي  هاي زيرزميني دشت  بررسي اثرات خشكسالي بر منابع آب) :1384(حسين، علي اكبر شمسي پور، محمدي،  -10

سرزمين، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم تحقيقات،  GISان با استفاده از تحليل هاي آماري چند متغيره و شمال همد
 .، تهران79-71سال دوم، شماره هفتم، 

 شناخت عوامل موثر در خشكسالي هيدرولوژيك با استفاده ) :1378(ي اكبر داوودي راد، موسوي، علي اكبر، عل -11
 .سازمان هواشناسي كشور، تهران، دومين كنفرانس تغيير اقليم، )حوزه آبخيز درياچه نمك (از تجزيه و تحليل عاملي

 بر )ENSO( بررسي تاثير پديده ال نينو شاخص نوسانات جوي) :1378( السادات، سيد محمد جعفر، ناظم -12
 .دومين كنفرانس تغيير اقليم سازمان هواشناسي، تهران. بارندگي پاييزه ايران

 ارايه مدل رياضي جهت برآورد خشكسالي هيدرولوژيك در مناطق ) :1378( مهدي و محمد محمدي، خواه،وفا  -13
  .خشك مركزي ايران، دومين كنفرانس تغيير اقليم، سازمان هواشناسي، تهران
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