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 GIS پايش ي پُىٍ بىدي خشکساليُاي شزق کشًر در محيط

 

 مزيم بزسگان ،  محمد رضا طحانرضا بزَاوي، 

 

 

چکيدٌ 

خـىؼبلي پذيذُ اي الليوي اػت وِ ٍلَع آى دس اغلت هٌبطك خْبى اختٌبة ًبپزيش اػت ٍ ثِ لحبظ تلفبت خبًي ٍ پيبهذّبي 

ايي پذيذُ دس هٌبطك خـه ّوچَى . التلبدي ٍ اختوبػي دس همبيؼِ ثب ػبيش ثاليبي طجيؼي اص اّويت ثيـتشي ثشخَسداس اػت

ًَاحي ؿشق وـَس ايشاى ثِ دليل ٍيظگيْبي خبف الليوي اص خولِ ثبسؽ ون ، ًَػبًبت ؿذيذ ثبسًذگي دس ػبلْبي هختلف ، 

. تَصيغ ًبهٌبػت ثبسًذگي دس طَل ػبل ٍ تغييشات ؿذيذ هىبًي ٍ صهبًي ثبسًذگي ، ًوَد ثيـتشي داسد

يىي اص ايي سٍؿْب ، سٍؽ . ثِ هٌظَس پبيؾ خـىؼبلي اص ػَي هحمميي دس ػشاػش دًيب سٍؽ ّبي هختلفي پيـٌْبد ؿذُ اػت

 ايٌؼت وِ ثِ تحليل گش ايي SPIاص خولِ هضايبي ؿبخق .اػت SPI(Standardized Precipitation Index)ؿٌبختِ ؿذُ 

دس ػيي حبل ثِ دليل ثي . اهىبى سا هي دّذ تب تؼذاد ٍلَع خـىؼبلي اتفبق افتبدُ سا دس هميبع ّبي صهبًي هختلف تؼييي ًوبيذ

ثؼذ ثَدى ايي ؿبخق  هي تَاى ثِ ووه آى اطالػبت هٌبطك هختلف سا ثب ّن همبيؼِ ٍ ًمـِ ّبي گؼتشُ خـىؼبلي سا ثب دلت 

هضيت ديگش ايي ؿبخق آى اػت وِ هي تَاى ثب ثشاصؽ خـىؼبليْب ثش تبثغ چگبلي احتوبل ، تحليل فشاٍاًي . ثيـتشي تَليذ ًوَد

. سا ثش سٍي آى اًدبم داد

 دس ايي تحميك پذيذُ خـىؼبلي دس ػِ اػتبى خشاػبى سضَي ، خشاػبى خٌَثي  ٍ ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ثب اػتفبدُ اص ؿبخق 

SPI پغ اص هحبػجِ فشاٍاًي خـىؼبليْب   هبِّ هَسد ثشسػي ٍ تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفت12 ٍ 9 ، 6 ، 3دس هميبػْبي صهبًي ٍ

، ًمـِ ّبي گؼتشُ آى دس  (1993-2007دس دٍسُ آهبسي  ) ايؼتگبُ ػيٌَپتيه ٍ وليوبتَلَطي هٌطمِ هَسد هطبلؼِ 32دس 

.   تَليذ گشديذArcviewهحيط 

 ،ؿشق ايشاىArcview  ، تحليل فشاٍاًي ، پٌِْ ثٌذي ،SPIخـىؼبلي ، ؿبخق : کلمات کليدي
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 مقدمٍ

دس ايي ثيي ًَاحي ؿشلي ثِ دليل ٍيظگيْبي .طي ػبلْبي اخيش وـَس ايشاى ثب خـىؼبلي ّبي فشاٍاًي سٍثشٍ ثَدُ اػت

. الليوي خبف وِ گبُ طي چٌذ هبُ هتَالي فبلذ ّش گًَِ ًضٍالت خَي هي ثبؿذ ، اص اّويت فَق الؼبدُ اي ثشخَسداس اػت

هطبلؼبت ٍ ثشسػي خـىؼبلي ّبي ايي هٌطمِ ًـبى دادُ وِ غبلجب خـىؼبلي ّبي َّاؿٌبػي ثِ ٍلَع    خـىؼبلي ّبي 

خلَُ . ّيذسٍلَطيىي هٌتْي هيـَد، ثي ؿه هْوتشيي اثش خـىؼبلي دس وبّؾ ٍ خـىي هٌبثغ آة صيش صهيٌي ًوَد هي يبثذ

ايي پذيذُ ثيـتش دس ثخؾ هٌبثغ آة ، وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي پذيذاس هي گشدد ٍ ػوذتب ووجَد آة يه ًتيدِ هْن فمذاى 

ثبسًذگي ٍ ًضٍالت خَي اػت وِ ثب افت ػفشُ ّبي صيش صهيٌي ثِ خـىي لٌَات ، چـوِ ّب ٍ چبّْب هٌدش هي ؿَد ٍ ثِ تجغ آى 

دس ػيي حبل تبوٌَى اوثش هطبلؼبت اًدبم . ثبصدُ تَليذ ٍ اهٌيت هؼيـت هشدم ثِ طَس هخبطشُ آهيض تحت تبثيش لشاس هي گيشد

ثٌبثشايي لضٍم تحميك دس ايي . ؿذُ دس صهيٌِ خـىؼبلي ثلَست تَكيفي ثَدُ ٍ ووتش ثِ تحليل ّبي ووي پشداختِ ؿذُ اػت

.  صهيٌِ ثش وؼي پَؿيذُ ًيؼت

خـىؼبلي ٍاثؼتِ ثِ ػَاهل ٍ پبساهتشّبي هتفبٍتي اػت وِ دس ايي ثيي تحليل دادُ ّبي ثبسؽ اص اّويت ثشخؼتِ اي 

چشا وِ ثبسًذگي هْوتشيي هتغيشي اػت وِ تغييشات آى ثِ طَس هؼتمين دس سطَثت خبن، خشيبًْبي ػطحي ، . ثشخَسداس اػت 

اص طشف ديگش ، دس هيبى هتغيشّبي الليوي ، ثبسؽ خضء ثي ثجبت تشيي . هٌؼىغ هي ؿَد.... تغييشات آة هخبصى صيش صهيٌي ٍ 

ثِ هٌظَس پبيؾ خـىؼبلي تبوٌَى ؿبخق ّبي صيبدي اص . آًْب خلَكب دس هٌبطك خـه ٍ ًيوِ خـه هحؼَة هي گشدد

، PDSI ،PN ،CMI ،RDIاص ثيي ايي ؿخبف ّب هيتَاى ثِ ؿبخق ّبي . ػَي پظٍّـگشاى هختلف پيـٌْبد ؿذُ اػت

SIAP ،SPIٍ  ...دس ايي تحميك ؿبخق . اؿبسُ ًوَدSPIخْت پبيؾ خـىؼبلي دس ًَاس ؿشلي وـَس ثىبس گشفتِ ؿذُ اػت  .

 ايٌؼت وِ ثِ تحليل گش ايي اهىبى سا هيذّذ تب تؼذاد ٍ ًَع خـىؼبلي اتفبق افتبدُ سا دس هميبع SPIاص خولِ هضايبي ؿبخق 

خـىؼبلي )لزا ثب ووه ايي ؿبخق هيتَاى اًَاع خـىؼبليْبي ثب هميبع صهبًي وَتبُ هذت . ّبي صهبًي هختلف تؼييي ًوبيذ

سا ثِ تفىيه تؼييي ٍ ّش يه سا ثطَس خذاگبًِ ( خـىؼبلي ّيذسٍلَطي)ٍ خـىؼبليْبي ثب هميبع صهبًي طَالًي تش  (َّاؿٌبػي

اگش چِ خـىؼبلي هوىي اػت دس ّش ؿشايط الليوي سخ دّذ ٍ ثبػث ووجَد آة گشدد .     هَسد ثشسػي ٍ تحليل لشاس داد

ثِ هٌظَس همبيؼِ ايي ٍيظگيْب . ٍيظگيْبي خـىؼبلي اص خولِ ؿذت ٍ هذت آى هوىي اػت اص هحلي ثِ هحل ديگش هتفبٍت ثبؿذ

 هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ  SPIالصم اػت اص ؿبخق هٌبػجي اػتفبدُ گشدد وِ دس ايي هطبلؼِ ثِ ػجت ثي ثؼذ  ثَدى، ؿبخق 

. اػت

 

: مًاد ي ريشُا

                                                 
1
 Palmer Severity Drought Index 

2
 Percent of Normal 

3
 Crop Moisture Index 

4
 Reclamation Drought Index 

5
 Standard Index of Annual Precipitation 

6
 Standardized Precipitation Index 
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 دليمِ طَل 21 دسخِ ٍ 63 دليمِ تب 15 دسخِ ٍ 56هٌطمِ هَسد هطبلؼِ دسؿشق ايشاى هحذٍد ثِ هختلبت خغشافيبيي

 دليمِ ػشم ؿوبلي ٍ ؿبهل اػتبًْبي خشاػبى سضَي ، خشاػبى خٌَثي ٍ 42 دسخِ ٍ 37 دليمِ تب 3 دسخِ ٍ 25ؿشلي ٍ 

دس ايي تحميك آهبس ثبسًذگي هبّيبًِ ايؼتگبّْبي ػيٌَپتيه ٍ اللين ؿٌبػي هٌطمِ ؿشق وـَس . ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى هي ثبؿذ

اص ثبًه آهبسي ػبصهبى َّاؿٌبػي  اػتخشاج ٍ ثب دس ًظش گشفتي هؼيبسّبي هختلف ، اص خولِ داؿتي آهبس طَالًي ، داؿتي ًمق 

. اًتخبة گشديذ (1993-2007) ػبلِ 15 ايؼتگبُ ثب طَل دٍسُ آهبسي هـتشن 32آهبسي ون ٍ پشاوٌؾ هٌبػت دس هٌطمِ ، 

ثبصػبصي آهبس ثبسًذگي ايؼتگبّْبي ًبلق ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ًؼجتْبٍ .  پشاوٌؾ ايؼتگبّْبي هَسد ًظش سا ًـبى هي دّذ1ؿىل 

ثِ ووه آهبس ايؼتگبّْبي ثب ثيـتشيي ّوجؼتگي اًدبم گشفتِ ٍ پغ اص ثبصػبصي ّوگٌي دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص آصهَى ساى تؼت 

(RUN TEST) وٌتشل گشديذُ اػت  .

 

 (SPI)شاخص بارودگي استاودارد شدٌ 

ثِ هٌظَس دسن اثشات ووجَد ثبسؽ ثش سطَثت خبن، آثْبي صيشصهيٌي، خشيبى سٍدخبًِ ٍ رخبيش ٍ هٌبثغ آة هه وي ٍ 

ايي ؿبخق ثِ هٌظَس تَكيف ووجَد ثبسًذگي دس .  سا پيـٌْبد دادًذ(SPI)ؿبخق ثبسؽ اػتبًذاسد ؿذُ  (1993)ّوىبساى 

ووجَد ثبسؽ دس هميبع صهبًي وَتبُ هذت ػوذتبً ثش سٍي ٍضؼيت سطَثت خبن . هميبع ّبي صهبًي هختلف طشاحي ؿذُ اػت

اثش هي گزاسد، دس كَستيىِ دس هميبع صهبًي طَالًي هذت اغلت ثش آثْبي صيشصهيٌي، خشيبى سٍدخبًِ ٍ رخبيش ٍ هٌبثغ آة تأثيش 

 هبِّ سا هحبػجِ وشدُ 48 ٍ 24، 12، 6، 3هميبع ّبي صهبًي  (1993)ثبتَخِ ثِ ايي هَضَع هه وي ٍ ّوىبساى . هي گزاسد

. اًذ

 اثتذا همبديش ثبسًذگي ثش يه تَصيغ احتوبل ثشاصؽ دادُ هي ؿَد ٍ ػپغ ثِ يه تَصيغ SPIثشاي هحبػجِ ؿبخق 

اص سٍي هٌحٌي تَصيغ .  هتَػط ثشاي ّش هىبى ثب پشيَد هَسد ًظش كفش اػتSPIًشهبل ًؼجت دادُ هي ؿًَذ، ثطَسيىِ ؿبخق 

- 1 ثِ SPIثشاػبع تؼشيف ّش گبُ همذاس .   سطَثت ٍ خـىي هتٌبظش آى تؼشيف هي گشددSPIاحتوبلي ثشحؼت همبديش هختلف 

  .يب ووتش ثشػذ هؼشف ٍلَع خـىؼبلي  ٍ همبديش هثجت آى ًـبى دٌّذُ خبتوِ خـىؼبلي هي ثبؿذ

ثِ هٌظَس هطبلؼِ پذيذُ خـىؼبلي دس ؿشق ايشاى، ثب پيشٍي اص سٍؽ پيـٌْبدي هه وي ٍ ّوىبساى، اثتذا تَصيغ ّبي 

هختلف آهبسي ثِ ػشي دادُ ّبي ثبسًذگي ثشاصؽ دادُ ؿذ ٍ هـخق گشديذ وِ تَصيغ گبهب ثْتشيي ثشاصؽ سا ثش دادُ ّب ًـبى 

. پغ تبثغ چگبلي احتوبل ٍ تبثغ تَصيغ تدوؼي دادُ ّب هحبػجِ ٍ ثِ تبثغ تَصيغ تدوؼي  ًشهبل اػتبًذاسد تجذيل ؿذ . هي دّذ

.  هبِّ وليِ ايؼتگبّْب هحبػجِ ٍ اػتخشاج گشديذ12 ٍ 9، 6، 3 ثشاي هميبػْبي صهبًي SPIثذيي تشتيت همبديش 
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پشاوٌذگي ايؼتگبّْبي َّاؿٌبػي هٌتخت هٌطمِ هَسد هطبلؼِ : 1ؿىل 

 

:  تعييه تًسيع مکاوي خشکسالي

 تب 2ؿىلْبي .  اًدبم ؿذGISتؼييي تَصيغ هىبًي فشاٍاًي خـىؼبلي، ثب اػتفبدُ اص سٍؿْبي صهيي آهبسي ٍ دس هحيط 

 هبِّ سا دس ًَاس ؿشلي وـَس 12 ٍ 9، 6، 3 فشاٍاًي ٍلَع خـىؼبلي ّبي هختلف ثب هميبع ّبي صهبًي 1 ٍ خذٍل ؿوبسُ 5

ّوبًطَس وِ هالحظِ هي گشدد دس ايي ثخؾ اص وـَس فشاٍاًي ٍلَع خـىؼبلي دس هميبع ّبي صهبًي طَالًي . ًـبى هي دّذ

ايي .  دس حبليىِ دس هميبع ّبي صهبًي وَتبُ ، تَالي خـىؼبلي ٍ ثِ تجغ آى فشاٍاًي ٍلَع آًْب ثؼيبس ون هي ؿَد. ثيـتش اػت

 هي ثبؿذ، صيشا تب صهبًي وِ همذاس ثبسًذگي كفش ٍ يب سلن ًبچيضي سا ؿبهل هي ؿَد، SPIهؼئلِ ًبؿي اص فشآيٌذ هحبػجِ ؿبخق 

ايي ؿبخق خـىؼبلي سا ًـبى هي دّذ اهب دس هبّْبيي وِ همذاس ثبسًذگي سلن لبثل تَخْي سا دسثشهيگيشد تبثيش خَد سا ثش 

لزا دس ايي سٍؽ ، هميبع . هيبًگيي تَالي ّبي ػِ هبِّ ٍ يب ؿؾ هبِّ گزاؿتِ ٍ ؿبخق سا ثِ ثبالتش اص ًشهبل گشايؾ هي دّذ

 هبِّ ثشاي هطبلؼِ دٍسُ ّبي تش ٍ خـه دس هٌبطك خـه ٍ ًيوِ خـه چٌذاى سضبيت ثخؾ ًيؼت دس 6ّبي صهبًي ووتش اص 

تَصيغ هىبًي .  هبِّ ٍ ثبالتش ثشاي ايي گًَِ هٌبطك هٌبػت ٍ اص وبسائي الصم ثشخَسداس هي ثبؿٌذ6حبليىِ هميبػْبي صهبًي 

 ثِ تلَيش وـيذُ ؿذُ اػت، ًوبيؾ 5 هبِّ وِ دس ؿىل 12  ثشاي هميبع صهبًي SPIفشاٍاًي خـىؼبلي حبكل اصؿبخق 

گؼتشُ هىبًي فشاٍاًي ٍلَع خـىؼبلي ًـبى هي دّذ .ثْتشي اص دٍسُ ّبي خـه ٍ هشطَة ًبحيِ ؿشق وـَس سا ًـبى هيذّذ

ؿبهل )ٍ ًيض هحذٍدُ ّبيي دس هشوض هٌطمِ هَسد هطبلؼِ (ؿبهل ايؼتگبّْبي ايشاًـْش ، خبؽ ٍ صاّذاى )وِ ًبحيِ خٌَة ؿشق 

( ؿبهل ايؼتگبّْبي گلوىبى ٍ هـْذ ) ٍ ًيض هحذٍدُ اي ديگش دس ؿوبل ؿشق هٌطمِ  (ايؼتگبّْبي ثيشخٌذ ٍ ثدؼتبى 

 هبِّ ثشخَسداسًذ وِ حىبيت اص ثحشاى خـىؼبلي ّيذسٍلَطي دس 12اصثيـتشيي فشاٍاًي ٍلَع خـىؼبلي دس هميبع صهبًي 

.  هٌبطك هزوَس داسد
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 هبُ 6تَصيغ فشاٍاًي خـىؼبلي  دس هميبع صهبًي : 3 هبُ                    ؿىل3تَصيغ فشاٍاًي خـىؼبلي  دس هميبع صهبًي : 2ؿىل

 
 هبُ 12تَصيغ فشاٍاًي خـىؼبلي  دس هميبع صهبًي : 5 هبُ                                ؿىل9تَصيغ فشاٍاًي خـىؼبلي  دس هميبع صهبًي : 4ؿىل

 1993-2007فشاٍاًي ٍلَع خـىؼبلي دس هٌطمِ ؿشق وـَس طي دٍسُ آهبسي  : 1خذٍل 

ػشم  طَل خغشافيبيي فشاٍاًي  ٍلَع خـىؼبلي دس هميبع صهبًي  ًبم ايؼتگبُ
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 خغشافيبيي ػِ هبِّ  ؿؾ هبِّ  ًِ هبِّ  دٍاصدُ هبِّ 

24 26 27 19 02/60  92/32  اػذ آثبد ثيشخٌذ 

32 33 27 23 35/59  اػذ آثبد تشثت 65/35 

23 28 14 4 42/61  70/25  ثبَّوالت 

38 38 38 22 18/58  52/34  ثدؼتبى 

38 38 38 22 20/59  87/32  ثيشخٌذ 

27 26 25 19 45/57  90/33  ثـشٍيِ 

26 18 22 14 62/60  28/25  چبثْبس 

25 26 26 17 17/58  02/34  فشدٍع 

28 31 28 7 73/60  22/26  للش لٌذ 

30 29 28 20 17/59  72/33  لبيي 

29 29 30 27 50/58  07/37  لَچبى 

42 32 30 32 28/59  48/36  گلوىبى 

20 26 30 18 68/58  35/34  گٌبثبد 

38 35 29 16 70/60  20/27  ايشاًـْش 

29 26 22 10 77/60  85/27  وبسٍاًذس 

33 28 28 20 47/58  20/35  وبؿوش 

37 36 34 23 20/61  22/28  خبؽ 

34 33 30 14 43/58  93/32  خَس 

34 30 27 30 63/59  27/36  هـْذ 

23 25 17 11 42/60  42/29  هحوذ آثبد 

26 24 21 14 03/60  ًْجٌذاى 53/31 

18 24 26 21 80/58  27/36  ًيـبثَس 

23 22 18 11 97/59  88/29  ًلشت آثبد 

22 26 29 24 72/57  20/36  ػجضٍاس 

32 29 28 18 17/61  53/36  ػشخغ 

31 34 27 23 33/62  33/27  ػشاٍاى 

32 31 33 14 23/59  33/32  آسيي ؿْش 

34 34 28 19 22/59  27/35  تشثت حيذسيِ 
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32 34 30 21 58/60  25/35  تشثت خبم 

34 32 23 13 48/61  03/31  صاثل 

39 37 31 15 88/60  47/29  صاّذاى 

25 28 29 20 78/59  42/33  صّبى 

 

: وتيجٍ گيزي

 ثِ ػجت ؿشايط خبف الليوي هٌطمِ ؿشق وـَس وِ گبّي طي هبّْبي طَالًي فبلذ ّش گًَِ ًضٍالت خَي هي 

صيشا ايي .  دس هميبع ّبي صهبًي ثبال، تلَيش ٍالؼي تشي سا اص ٍضؼيت خـىؼبلي ًـبى هيذّذSPIثبؿذ، هحبػجِ ؿبخق 

 اػتخشاج ؿذُ SPIؿبخق دس هميبع ّبي صهبًي وَتبُ ، ثب دادُ ّبي كفش ثب هـىل هَاخِ هي ؿَد ٍ اغلت اٍلبت همبديش 

هـىل ديگش اػتفبدُ اص ايي ؿبخق دس هَاسدي اػت وِ دس طَل . هثجت ثَدُ وِ ثب ٍالؼيت ّبي هَسد اًتظبس ّوخَاًي ًذاسد

دس ايي حبلت ؿبخق لبدس ثِ تدضيِ ٍ . دٍسُ آهبسي هَسد هطبلؼِ ، دس هبُ ثخلَكي اص ػبل ّيچگًَِ ثبسؿي اتفبق ًيبفتبدُ ثبؿذ 

ثِ هٌظَس سفغ ايي هـىل الصم اػت اص هميبع صهبًي ثضسگتشي ثشاي . تحليل خـىؼبلي دس ول دٍسُ دس ّوبى هبُ ًخَاّذ ثَد

ثٌبثشايي ثب تَخِ ثِ ؿشايط الليوي خبف ًبحيِ ؿشق وـَس ًتبيح حبكل ثشاي هميبع ّبي . ثشسػي خـىؼبليْب اػتفبدُ ؿَد

 هبِّ ًـبى داد وِ 12ًتبيح حبكل اص هحبػجِ ؿبخق دس هميبع صهبًي . صهبًي طَالًي اص اّويت ثيـتشي ثشخَسداس خَاّذ ثَد

دس لؼوتْبيي اص خٌَة ؿشق ، هشوض ٍ ؿوبلـشق هٌطمِ هَسد هطبلؼِ  فشاٍاًي ٍلَع خـىؼبلي اص همبديش چـن گيشي ثشخَسداس 

لزا ثِ هٌظَس هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي هشتجط ثب هذيشيت هٌبثغ آة دس ؿشق وـَس الصم اػت ثِ ايي ًَاحي تَخِ ٍيظ ُ اي . اػت

. ؿَد
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